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EDITAL DE ABERTURA PARA O CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS CP - 01/2014 

 

O Prefeito do Município de Tapiratiba – SP, usando das atribuições legais, faz saber que fará 
realizar, através da empresa INSTITUTO BRIO CONHECIMENTOS “IBC”, as INSCRIÇÕES para o 
Concurso Público de Provas e Títulos – com a supervisão da Comissão de Concurso especialmente 
nomeada pela Portaria nº 012/2013 de 02 de janeiro de 2013, para o preenchimento de vagas 
disponíveis para os Cargos constantes do ITEM 2.5 - QUADRO DE CARGOS. 

 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 

1.         DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

  
1.1  O Concurso, para todos os efeitos, terá validade de 2 (dois) anos, providos pelo REGIME 

ESTATUTÁRIO, podendo ser prorrogado por igual período a partir da data da homologação, 
que será publicada no JORNAL O SEXTO SENTIDO, pela Internet nos endereços  
www.tapiratiba.sp.gov.br ou www.institutobrio.org.br e afixado no quadro de avisos da 
Prefeitura do Município de TAPIRATIBA / SP. 

1.2 O período de validade estabelecido para este Concurso não gera, para a Prefeitura do 
Município de TAPIRATIBA / SP, a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos 
aprovados, além daquelas vagas previstas no quadro constante no ITEM 2.5. A habilitação dos 
demais candidatos constantes da listagem final de classificação gera, para o candidato, apenas 
o direito à preferência na contratação, dependendo da sua classificação no Concurso; 

1.3  Os candidatos aprovados em todas as fases, e convocados, estarão sujeitos ao que dispõe ao 
artigo 37 da Constituição Federal, bem como a Lei Orgânica, Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de TAPIRATIBA e Legislação Municipal pertinente.  

    

 2.     DOS CARGOS 

 
2.1 O presente CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS destina-se ao preenchimento de 

cargos atualmente vagos, de acordo com o constante do ITEM 2.5 - QUADRO DE CARGOS, 
mais os que vagarem e ou forem criados, durante o prazo de validade do Concurso, regido 
pelo Regime Estatutário e pela Legislação Municipal pertinente. 

2.2  As atividades inerentes ao cargo ora concursado serão desenvolvidas - conforme demanda - 
nas diversas dependências ou órgãos da Prefeitura do Município de TAPIRATIBA / SP, visando 
atender ao restrito interesse público. 

2.3 A remuneração para todos os CARGOS é aquela constante do ITEM 2.5 - DO QUADRO DE 
CARGOS, mais os benefícios assegurados por lei. 

2.4 Fazem parte deste Edital os seguinte anexos: 
a) ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES – Informa a descrição das atividades e demais 
requisitos inerentes aos Cargos. 
b) ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO e SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS – Indica a 
sugestão dos conteúdos para estudos inerentes as provas. 
c) ANEXO III – FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS – Solicitação de Pontuação por 
entrega de títulos. 
d) Anexo IV –  TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – Descreve as modalidade e regras exigidas para 
cada exercício 

 
 

 

http://www.tapiratiba.sp.gov.br/
http://www.institutobrio.org.br/
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2.5  DO QUADRO DE CARGOS 
 
 
 

a) Cargos com Exigência de Ensino fundamental Completo 

CÓDIGO / CARGO Nº VAGAS 
Vagas 
Port.  

Defici. 
REQUISITOS BÁSICOS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTOS 
VALOR  

 INSCRIÇÃO 

1.01 - Auxiliar de Serviços Gerais – Pátio 07 0 Ensino Fundamental Completo 44 h R$ 1.049,70 R$ 25,00 

1.02 - Auxiliar de Serviços Gerais – Merendeira Escolar 10 01 Ensino Fundamental Completo 44 h R$ 1.049,70 R$ 25,00 

1.03 - Agente Comunitário de 
Saúde – UBS 
RENASCER 

Micro área do Jd. Renascer e Jd. 
Urbano Brocchi 

06 0 
Ensino Fundamental Completo e residir dentro da Micro 
área até a data de abertura do Concurso, e ser aprovado 

no curso de Formação Inicial. 
40 h 

 

R$ 1.049,70 
R$ 25,00 

1.04 - Agente Comunitário de 
Saúde – UBS CSII 
SOLEDADE 

Micro área do Jd. Soledade, Jd. 
Becca e Jd. Mário Covas 

06 0 
Ensino Fundamental Completo e residir dentro da Micro 
área até a data de abertura do Concurso, e ser aprovado 

no curso de Formação Inicial. 
40 h 

 

R$ 1.049,70 
R$ 25,00 

1.05 - Agente Comunitário de 
Saúde – UBS CSII 
CENTRO 

Micro área do Centro, Zona 
Rural, Jd. Sto Antonio, Vila 
Nova, Jd. João Caixeta e 

Macaúbas 

06 0 
Ensino Fundamental Completo e residir dentro da Micro 
área até a data de abertura do Concurso, e ser aprovado 

no curso de Formação Inicial. 
40 h R$ 1.049,70 R$ 25,00 

1.06 - Agente Comunitário de 
Saúde –SAISM 
Serviço de 
Atendimento Integral 
da Mulher 

Micro área do Jd. Sta. Deolinda, 
Jd. Eulâmpio Pedrozza, Jd. José 

Scaff, Jd. São Francisco, Vila 
Mariana e Jd. Santa Clara de 

Assis 

06 0 
Ensino Fundamental Completo e residir dentro da Micro 
área até a data de abertura do Concurso, e ser aprovado 

no curso de Formação Inicial. 
40 h R$ 1.049,70 R$ 25,00 

1.07 - Assistente de professor – Interprete de Libras 01 0 
Ensino Fundamental Completo mais curso mínimo de 

160 horas na área de LIBRAS 
30 h R$ 1.487,57 R$ 25,00 

b) Cargos com Exigência de Ensino Médio Completo / e ou Técnico 

CÓDIGO / CARGO Nº VAGAS 
Vagas 
Port.  

Defici. 
REQUISITOS BÁSICOS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTOS 
VALOR  

 INSCRIÇÃO 

2.01 - Escriturário  06 01 Ensino Médio Completo 40 h R$ 1.253,39 R$ 30,00 

2.02 - Guarda Civil Municipal – Feminino  01 0 
Ensino Médio Completo mais habilitação categoria “A/B” 
e ter idade máxima de 35 anos completos até a data da 

homologação do concurso 

Turno de 
6 horas 

R$ 1.111,49 + 30% 
periculosidade e 

20% adicional 
noturno 

R$ 30,00 

2.03 - Guarda Civil Municipal – Masculino 01 0 
Ensino Médio Completo mais habilitação categoria “A/B” 
e ter idade máxima de 35 anos completos até a data da 

homologação do concurso 

Turno de 
6 horas 

R$ 1.111,49 + 30% 
periculosidade e 

20% adicional 
noturno 

R$ 30,00 

2.04 - Motorista 03 0 Ensino Médio Completo mais habilitação categoria “D” 44 h R$ 1.111,49 R$ 30,00 

2.05 - Técnico de Enfermagem 04 0 Ensino Médio Completo mais curso de Técnico em 
Enfermagem e registro no COREN 

40 h R$ 1.359,09 R$ 30,00 
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c) Cargos com Exigência de Ensino Superior Completo  

CÓDIGO / CARGO Nº VAGAS 
Vagas 
Port.  

Defici. 
REQUISITOS BÁSICOS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTOS 
VALOR 

 INSCRIÇÃO 

3.01 – Contador 01 0 Ensino Superior em Ciências Contábeis e Registro no 
CRC 

40 hs R$ 1.388,90 R$ 50,00 

3.02 – Enfermeiro 04 0 Ensino Superior em Enfermagem e Registro no COREN 40 hs R$ 1.643,38 R$ 50,00 

3.03 – Fisioterapeuta – 6 HORAS 01 0 Ensino Superior em  Fisioterapia e Registro no CREFITO 30 hs R$ 1.842,85 R$ 50,00 

3.04 - Nutricionista 01 0 Ensino Superior em Nutrição e Registro no CRN 30 hs R$ 2.002,29 R$ 50,00 

3.05 - Psicólogo – CRAS – 4 HORAS 01 0 Ensino Superior em Psicologia e Registro no CRP 20 hs R$ 1.228,57 R$ 50,00 

3.06 - Psicólogo – Educacional – 6 HORAS 01 0 Ensino Superior em Psicologia e Registro no CRP 30 hs R$ 1.842,85 R$ 50,00 

d) Cargos do Magistério Público Municipal 

CÓDIGO / CARGO Nº VAGAS 
Vagas 
Port.  

Defici. 
REQUISITOS BÁSICOS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTOS 
VALOR 

 INSCRIÇÃO 

4.01 - Professor de Educação Infantil 10 01 
Habilitação em Magistério de Nível Médio (ver item 14.8) 

ou Graduação em Curso Superior de Pedagogia 
30 hs R$ 1.561,84 R$ 50,00 

4.02 - Professor de Ensino Fundamental I 10 01 
Habilitação em Magistério de Nível Médio (ver item 14.8) 

ou Graduação em Curso Superior de Pedagogia 
30 hs R$ 1.561,84 R$ 50,00 

4.03 - Professor de Ensino Fundamental II – Artes 01 0 
Graduação em Curso Superior de Licenciatura em 

disciplina especifica da área. 
30 hs R$ 1.561,84 R$ 50,00 

4.04 - Professor de Ensino Fundamental II – Ciências 01 0 
Graduação em Curso Superior de Licenciatura em 

disciplina especifica da área. 
30 hs R$ 1.561,84 R$ 50,00 

4.05 - Professor de Ensino Fundamental II – Educação Física 03 0 
Graduação em Curso Superior de Licenciatura em 

Educação Física e registro no CREF. 
30 hs R$ 1.561,84 R$ 50,00 

4.06 - Professor de Ensino Fundamental II – Geografia 01 0 
Graduação em Curso Superior de Licenciatura em 

disciplina especifica da área. 
30 hs R$ 1.561,84 R$ 50,00 

4.07 - Professor de Ensino Fundamental II – História 01 0 
Graduação em Curso Superior de Licenciatura em 

Educação Física e registro no CREF. 
30 hs R$ 1.561,84 R$ 50,00 

4.08 - Professor de Ensino Fundamental II – Inglês 01 0 
Graduação em Curso Superior de Licenciatura em 

disciplina especifica da área. 
30 hs R$ 1.561,84 R$ 50,00 

4.09 - Professor de Ensino Fundamental II – Língua 
Portuguesa 

01 0 
Graduação em Curso Superior de Licenciatura em 

disciplina especifica da área. 
30 hs R$ 1.561,84 R$ 50,00 

4.10 - Professor de Ensino Fundamental II – Matemática 01 0 
Graduação em Curso Superior de Licenciatura em 

disciplina especifica da área. 
30 hs R$ 1.561,84 R$ 50,00 
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2.6 Fica definido que as provas, para os cargos indicados abaixo, serão realizadas em períodos ou dias diferentes uns dos outros, 
visando permitir a quem se interessar a possibilidade de inscrição para dois cargos, a saber: 
 

 
UM PERÍODO 

 
OUTRO PERÍODO 

1.01 - Auxiliar de Serviços Gerais – Pátio 1.02 - Auxiliar de Serviços Gerais – Merendeira 
Escolar 

1.03 à 1.06 - Agente Comunitário de Saúde - TODOS 1.07 - Assistente de professor – Interprete de Libras 

2.01 - Escriturário  2.04 - Motorista 

2.02 - Guarda Civil Municipal – Feminino  2.05 - Técnico de Enfermagem 

2.03 - Guarda Civil Municipal – Masculino 3.05 - Psicólogo – CRAS – 4 HORAS 

3.01 – Contador 3.03 - Fisioterapeuta 

3.02 – Enfermeiro 3.04 - Nutricionista 

3.06 - Psicólogo – Educacional – 6 HORAS 4.02 - Professor de Ensino Fundamental I 

4.01 - Professor de Educação Infantil 4.03 - Professor de Ensino Fundamental II – Artes 

4.04 - Professor de Ensino Fundamental II – Ciências 4.06 - Professor de Ensino Fundamental II – Geografia 

4.05 - Professor de Ensino Fundamental II – Educação 
Física 

4.08 - Professor de Ensino Fundamental II – Inglês 

4.07 - Professor de Ensino Fundamental II – História 
4.10 - Professor de Ensino Fundamental II – 
Matemática 

4.09 - Professor de Ensino Fundamental II – Língua 
Portuguesa 

------------------------------------------------------------- 
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3    CONSIDERAÇÕES GERAIS, CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO E REQUISITOS PARA 
ADMISSÃO 

 
3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento. O deferimento da inscrição dar-se-á automaticamente, mediante o correto 
preenchimento da ficha de inscrição online e ao pagamento do valor correspondente ao cargo 
que deseja concorrer.  

3.1.1  Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o 
concurso. 

3.1.2 São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da Lei, as informações 
fornecidas no ato da inscrição. Aquele que preencher a ficha de inscrição incorretamente, 
rasurar ou prestar informações inverídicas, mesmo que o fato seja constatado posteriormente, 
será excluído do concurso público. 

3.1.3 As inscrições efetuadas em desacordo com as disposições deste Edital serão indeferidas, 
obedecendo ao prazo descrito no ITEM 4.7. 

 
3. 2  CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
 
3.2.1 Ser Brasileiro nato ou naturalizado, conforme disposto na Constituição Federal, em 

consonância com a lei Federal nº 6.815/80 – Estatuto do Estrangeiro, e ainda, se de 
Nacionalidade Portuguesa, estar de acordo com os critérios contidos no Decreto Federal nº 
70436/72; 

3.2.2 Ser possuidor do CPF devidamente ativo e do Documento de Identidade (RG), com foto; 
3.2.3 Efetuar o pagamento devido do valor da inscrição; 
3.2.4 Conhecer e estar de acordo com as normas e exigências do presente edital; 
3.2.5 As pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas 

no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei Federal 7.853/89 são asseguradas 
o direito de inscrição para os cargos no Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis 
com a deficiência de que são portadoras 

 
3.3 REQUISITOS GERAIS PARA A POSSE 
 
3.3.1 Ter 18 (dezoito) anos completos ou a completar até a data da convocação; 
3.3.2 Ter bons antecedentes, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis, políticos e 

eleitorais, bem como nada ter que o desabone ou que o torne incompatível com o desempenho 
de suas atividades; 

3.3.3 Se do sexo masculino, possuir até a data da posse, o Certificado de Dispensa do Serviço 
Militar ou Certificado de Reservista; 

3.3.4 Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com o 
exercício das atividades que competem ao CARGO; 

3.3.5 Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores; 
3.3.6 Não exercer qualquer cargo, emprego ou função pública de acumulação proibida com o 

exercício do novo Cargo, observado ao disposto no artigo 37 § 10 da CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, alterada pela EC Nº 20/98; 

3.3.7  A comprovação da documentação hábil de que os candidatos possuem os requisitos aqui 
exigidos para o Concurso, será solicitada por ocasião da nomeação para o CARGO; 

3.3.8  A não apresentação de qualquer dos documentos implicará na impossibilidade de 
aproveitamento do candidato em decorrência de sua habilitação no Concurso, anulando-se 
todos os atos decorrentes de sua inscrição. 
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4.   DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições ficarão abertas EXCLUSIVAMENTE através da internet, no período DE 29 DE 
DEZEMBRO DE 2014 Á 20 DE JANEIRO DE 2015, respeitando para fins de recolhimento do 
valor de inscrição o horário bancário, devendo para tanto o candidato: 

a)  Acessar o site www.institutobrio.org.br;  

b)  Localizar o atalho correspondente aos Concursos com inscrições abertas, selecionar o 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS CP - 01/2014 DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TAPIRATIBA / SP e clicar sobre o CARGO pretendido.  

c)  Digitar o CPF, preencher todos os dados solicitados na FICHA DE INSCRIÇÃO e 
CONFIRMAR OS DADOS.  

d)  Em seguida, gerar o boleto bancário, imprimir e recolher o valor correspondente em 
qualquer banco ou instituição financeira autorizada, até a data de vencimento expressa no 
boleto bancário.  

e)  Após 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data do pagamento do boleto bancário, 
verificar na Área do Candidato, no site do IBC - Instituto Brio Conhecimentos, se a inscrição 
encontra-se CONFIRMADA. Em caso negativo, contate-nos por e-mail: 
atendimento@institutobrio.org.br ou telefone (19) 3801-1595. 

 IMPORTANTE: Consultar o Edital antes de efetivar a inscrição. 

 
4.1.1  Será disponibilizado no POSTO ACESSA SÃO PAULO computadores para os candidatos que 

não possuem acesso a internet, localizado na Rua Pedro Russo, nº 04, Centro – Tapiratiba – 
SP.  

4.2 O IBC - INSTITUTO BRIO CONHECIMENTOS e a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TAPIRATIBA /SP, não se responsabilizarão por solicitações de inscrição via Internet não 
recebidas e/ou não confirmadas decorrentes de problemas técnicos em microcomputadores, 
falhas de comunicação, congestionamento de linhas de transmissão ou outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados;  

4.3  O recolhimento do pagamento efetuado via Internet deverá ser feito até a data correspondente 
ao último dia de inscrição, respeitando-se para tanto o horário da rede bancária ou instituição 
financeira autorizada; e os autos atendimentos, inclusive bankline, considerando-se para tal o 
horário de Brasília, sob pena de não ser processada e recebida. Não será aceito pagamento de 
inscrição após a data de vencimento impresso no boleto bancário, salvo os casos de 
vencimento em finais de semana e feriados, onde prevalecerá como vencimento o próximo dia 
útil;  

4.4  Os pagamentos realizados por AGENDAMENTO, DEPÓSITO BANCÁRIO ou CHEQUE não 
serão validados automaticamente pelo sistema. Neste caso, enviar o comprovante de 
pagamento e o  boleto bancário digitalizado para o e-mail atendimento@institutobrio.org.br ou 
por fax para o telefone (19) 3801-1595, solicitando a confirmação da inscrição, após a análise 
do IBC - INSTITUTO BRIO CONHECIMENTOS. 

4.5  A inscrição somente será validada após a confirmação do recebimento do crédito pela 
instituição financeira competente e a inscrição paga por meio de cheque somente será 
considerada após a respectiva compensação. 

4.6  No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária. 

4.7  No prazo de no máximo 05 (cinco) dias antecedentes da data da realização das provas, 
conferir no site www.institutobrio.org.br ou www.TAPIRATIBA.sp.gov.br se os dados da 
inscrição efetuada pela internet foram recebidos e a importância do valor da inscrição paga. Em 
caso negativo, o candidato deverá entrar  

  em contato com o IBC - INSTITUTO BRIO CONHECIMENTOS através do email: 
atendimento@institutobrio.org.br ou pelo telefone (11) 2715-6828 para verificar o ocorrido. 

http://www.institutobrio.org.br/
mailto:atendimento@institutobrio.org.br
mailto:atendimento@institutobrio.org.br
http://www.institutobrio.org.br/
http://www.carapicuiba.sp.gov.br/
mailto:atendimento@institutobrio.org.br
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4.8   Não serão aceitas inscrições via postal, fax, condicional, provisória ou fora do período da 
inscrição estabelecido neste edital, pedidos de isenção do valor de inscrição, alteração de 
cargos ou devolução do valor de inscrição após o pagamento. 

4.9 O candidato será responsável por qualquer erro, rasura omissão, bem como pelas informações 
prestadas, na ficha de inscrição on-line. 

4.10 Depois de feita a inscrição, os dados constantes da Ficha online somente poderão sofrer 
alterações no caso de mudança de endereço, fato que deverá ser devidamente fundamentado 
e encaminhado à comissão do concurso. 

4.11 A Comissão organizadora do concurso não se responsabilizará por eventuais coincidências de 
datas e horários de inscrições ou provas e quaisquer outras atividades. 

4.12 Eventualmente nos casos excepcionais em que, por razões de falha de sistema, o nome do 
candidato não conste na listagem de inscritos, o mesmo poderá ser admitido na sala para 
realizar a respectiva prova desde que esteja de posse do documento de identidade com foto, 
inscrição realizada via internet e do respectivo comprovante de pagamento. 

4.13  Apenas para os casos dispostos no ITEM 4.12, o representante do IBC - INSTITUTO BRIO 
CONHECIMENTOS presente no local de realização das provas fará a verificação atestando a 
veracidade das informações e relatando em ata de ocorrência própria, para posterior análise, 
cuja publicação se fará incluir juntamente com Edital de Publicação dos resultados. 

4.14 No dia da realização da prova, o candidato deverá levar o comprovante de inscrição, Boleto 
Bancário devidamente autenticado pela instituição financeira a quem foi feito o devido 
recolhimento, além do documento de identidade original com foto, ou algum outro documento 
especificado no ITEM 4.15 

4.15 Será considerado documento de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas 
pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério 
das Relações Exteriores, Carteira Nacional de Habilitação (modelo atual com foto), cédula de 
identidade para estrangeiros (no prazo de validade). Também será aceito Cédula de identidade 
fornecida por órgãos ou conselhos de classe que, por Lei Federal, valem como documento de 
identidade, como por exemplo, as emitidas pelos conselhos regionais ou autarquias 
corporativas, carteira de trabalho e previdência social e Passaporte. 

4.15.1  Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: Boletim de Ocorrência, 
Protocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (modelo 
antigo sem foto), Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou 
privada. 

4.16 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao 
estabelecido neste Edital. 

4.17 O Valor da inscrição a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, é a que 
está estabelecida no ITEM 2.5 – DO QUADRO DE CARGOS, constante do Edital, a favor do 
IBC - INSTITUTO BRIO CONHECIMENTOS, empresa responsável pelo concurso; 

4.18  O candidato que necessitar de prova especial (letra ampliada), ledor, sala especial, intérprete 
de libras, ou condição especial deverá requerer durante o período de inscrição, em campo 
específico da Ficha de Inscrição própria, ou solicitá-la, via SEDEX o IBC - IBC - INSTITUTO 
BRIO CONHECIMENTOS, para RUA GRACIANO GERIBELLO, nº 308 – sala 03 - CEP 
13311-010 – Bairro Alto – Itu SP até a data do encerramento das inscrições (neste caso, o 
candidato deverá informar o nome completo, o nome do concurso, o número do Edital e o 
cargo ao qual concorre).  

4.19  O candidato que não o fizer, seja qual for o motivo alegado, não terá a prova especial 
preparada. A solicitação de condição especial será atendida obedecendo a critérios de 
viabilidade e de razoabilidade. 

4.20  A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá 
levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será 
responsável pela  guarda da criança. A candidata nesta condição que não levar 
acompanhante, não realizará a prova. 

4.21  A Comissão organizadora do concurso não se responsabilizará por eventuais coincidências de 
datas e horários de inscrições ou provas e quaisquer outras atividades.  
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4.22 O período de Inscrição, bem como todas as etapas constantes deste edital serão realizadas 
observando o horário oficial de Brasília/DF. 

4.23 Informações referentes ao Concurso Público poderão ser obtidas no site 
www.institutobrio.org.br, ou de segunda a sexta feira das 08h30min às 17h30min horas, pelo 
telefone (11) 2715-6828. 

 

5         DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

5.1 Às pessoas portadoras de deficiência ou necessidades especiais são asseguradas o direito de 
se inscrever neste Concurso Público, desde que a deficiência de que são portadoras seja 
compatível com as atribuições do Cargo a ser preenchido. 

5.2 Em obediência aos dispostos no art. 37 § 1º e 2º, Lei Federal n° 7.853/89 e no Decreto Federal 
n.°3.298, de 20 de Dezembro de 1999, ser-lhe-á reservado o percentual de 5% (cinco por 
cento) do total de vagas deste concurso, sendo esta quantidade, dividida nos  CARGOS 
DETERMINADOS NO ITEM 2.5 ou, ainda, futuras vagas que vierem a surgir durante a 
convocação dentro da validade deste Concurso Público. 

5.3  Será considerada como deficiência àquela conceituada na medicina especializada de acordo 
com os padrões mundialmente estabelecidos, observados os critérios médicos de capacitação 
laboral; 

5.4 Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual ou auditiva 
passíveis de correção simples pelo uso de lentes ou aparelhos específicos; 

5.5  Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho de letra 
 correspondente a corpo 24. O candidato que não solicitar condições especiais para a prova no 
prazo  estabelecido, não a terá preparada seja qual for sua alegação; 

5.6  É condição obstativa a inscrição no Concurso Público, a necessidade de auxiliares 
permanentes para auxiliar na execução das atribuições inerentes ao Cargo pretendido, ou na 
realização da prova pelo portador de necessidade especial; 

5.7  Não obsta à inscrição ou ao exercício da atividade a utilização de material tecnológico de uso 
habitual ou a necessidade de preparação de ambiente físico; 

5.8 No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência ou necessidades especiais deverá 
declarar  sua intenção de concorrer às vagas reservadas aos deficientes físicos, 
mencionando a deficiência  da qual é portador. Ele também deverá enviar o Laudo Médico 
atestando a espécie, o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID,  bem  como a 
provável causa de deficiência, via SEDEX ao IBC - INSTITUTO BRIO CONHECIMENTOS, 
para RUA GRACIANO GERIBELLO, nº 308 – sala 03 - CEP 13311-010 – Bairro Alto – Itu 
SP até a data do encerramento das inscrições; Importante: mencionar o nome completo do 
candidato, nome do concurso, número do edital e cargo ao qual concorre.  

5.9 O candidato que declarar falsamente a deficiência será excluído do Concurso Público, se 
confirmada tal situação, em qualquer fase deste Concurso Público, sujeitando-se as 
consequências legais pertinentes; 

5.10  Os portadores de deficiência participarão deste Concurso Público em igualdade de condições 
com os demais candidatos no que concerne: a) ao conteúdo das provas escritas; b) à 
avaliação e aos critérios de aprovação; c) ao horário e ao local de aplicação das provas; d) à 
nota mínima exigida para todos os demais candidatos; 

5.11  Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos portadores de deficiência, 
essas  serão preenchidas pelos demais candidatos, observando-se a ordem de classificação; 

5.12  A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo, a 
primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a 
segunda, somente a pontuação destes últimos, observada a respectiva ordem de 
classificação; 

5.13  À medida que forem sendo oferecidas as vagas, a Prefeitura Municipal de TAPIRATIBA / SP 
convocará, para o seu provimento, os candidatos pela ordem de classificação. Em caso de 

http://www.institutobrio.org.br/
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surgimento de novas vagas no decorrer do prazo de validade do Concurso Público, aplicar-se-
á a mesma regra e proporcionalidade previstas no ITEM 5.2; 

5.14  O candidato portador de deficiência que no ato de inscrição não declarar essa condição ou 
ainda não enviar o Laudo Médico, não será considerado como portador de necessidade 
especial, apto para concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no 
ato da inscrição on-line. Neste caso não poderá impetrar recurso em favor de sua situação 
posteriormente.  

5.15  Os candidatos Portadores de Deficiência, aprovados e habilitados, se convocados para 
nomeação, serão avaliados por uma equipe multidisciplinar nomeada pela Prefeitura Municipal 
de TAPIRATIBA que atestará a compatibilidade das atividades exercidas do cargo com o grau 
e especificidade da deficiência declarada. 

5.16 Os cargos de 2.02 - Guarda Civil Municipal – Feminino e 2.03 - Guarda Civil Municipal – 
Masculino não serão admitidos candidatos portadores de deficiência devido à exigência de 
capacidade plena para realização das funções. 

 

6       DAS PROVAS 

6.1  DAS PROVAS OBJETIVAS – 1ª FASE 
 
6.1.1 O Concurso constará de prova objetiva para todos os candidatos inscritos; de caráter 

eliminatório e classificatório, visando à capacitação para o Cargo, cujas matérias versarão sobre 
o programa especificado no Anexo II, que faz parte integrante e inseparável do presente Edital. 

6.1.2 As provas objetivas serão aplicadas na seguinte proporção: 
a) 30 questões, em forma de testes de múltipla escolha, com 04 alternativas cada uma, onde 

apenas uma alternativa é correta, para os Cargos de Guarda Municipal com exigência de 
Teste de Aptidão Física. 

b) 40 questões, em forma de testes de múltipla escolha, com 04 alternativas cada uma, onde 
apenas uma alternativa é correta, para os demais Cargos.  

6.1.3 A prova objetiva visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao 
desempenho da função, e será constituída com a seguinte composição:  

  
NÍVEL DE ESCOLARIDADE TEMAS Nº DE QUESTÕES 

ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

LÍNGUA PORTUGUESA 05 

MATEMÁTICA 05 

CONHECIMENTOS GERAIS BÁSICOS DA 
FUNÇÃO 

30 

 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 

LÍNGUA PORTUGUESA 10 

MATEMÁTICA 10 

INFORMÁTICA 05 

CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO 

15 

 

2.04 - MOTORISTA  
2.05 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

LÍNGUA PORTUGUESA 05 

MATEMÁTICA 05 

CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO 

30 

 

2.02 E 2.03 –  
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 05 

MATEMÁTICA 05 

CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO 

20 

 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

LEGISLAÇÃO 15 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA 
FUNÇÃO 

 
25 

 
6.1.4  A 1ª fase deste Concurso Público será de responsabilidade do Instituto Brio Conhecimentos. 
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6.2  DAS PROVAS PRÁTICAS – 2ª FASE 
 
6.2.1 Haverá PROVA PRÁTICA SOMENTE para os seguintes Cargos: 
 

1.01 - Auxiliar de Serviços Gerais – Pátio 

1.02 - Auxiliar de Serviços Gerais – Escolar 

1.07 - Assistente de professor – Interprete de Libras 

2.04 - Motorista 

 
6.2.2 De caráter eliminatório e classificatório, constará de demonstração prática da habilidade do 

candidato, necessária ao desempenho de suas atividades, descritas junto à nomenclatura do 
respectivo Cargo, constante do ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS CARGOS. 

6.2.3 Estarão sujeitos à realização da prova prática todos os candidatos inscritos que 
obrigatoriamente tenham prestado a prova Objetiva, e que tenham obtido a nota mínima 
descrita neste edital. 

6.2.4 A PROVA PRÁTICA deste Concurso Público será de responsabilidade do Instituto Brio 
Conhecimentos. 

 
6.3  DO TESTE DE APTIDÃO FISICA – TAF  – 2ª FASE 
 

6.3.1 Haverá TESTE DE APTIDÃO FÍSICA SOMENTE para os seguintes Empregos: 
 

2.02 - Guarda Civil Municipal – Feminino 

2.03 - Guarda Civil Municipal – Masculino 

 
6.3.2  O TAF – Teste de Aptidão Física, será de caráter Eliminatório e classificatório conforme tabelas 

específicas constantes do ANEXO IV – T.A.F. - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. 
6.3.3  Estarão sujeitos à realização do TESTE DE APTIDÃO FÍSICA os candidatos que estiverem  

habilitados na 1ª fase, em número de até 15 (quinze) vezes a quantidade de vagas previstas 
para cada Emprego, mais aqueles que estiverem empatados com a mesma nota do último a 
ser aproveitado nesta fase. 

6.3.4  Todos os candidatos habilitados na 1ª Fase, dentro do número previsto no item 6.4.3 serão 
submetidos ao teste de aptidão física, conforme tabela de atividades específicas contida no 
ANEXO IV – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, que faz parte integrante deste Edital. 

6.3.5 A nota final obtida no TAF terá caráter eliminatório e classificatório, cuja apuração decorrerá da 
pontuação apurada em cada exercício previsto no teste, com base nas tabelas masculinas e 
femininas ambas contidas no ANEXO IV – T.A.F. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. 

6.3.6  O TAF Teste de aptidão Física deste Concurso Público será de responsabilidade do Instituto 
Brio Conhecimentos. 

 
6.4  DO TESTE DE  AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA  – 3ª FASE 
 
6.4.1 Haverá TESTE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA  apenas para os seguintes Cargos: 
 

2.02 - Guarda Civil Municipal – Feminino 

2.03 - Guarda Civil Municipal – Masculino 

 
6.4.2  Estarão sujeitos à realização da Avaliação Psicológica os candidatos que estiverem habilitados 

na 2ª Fase; Teste de Aptidão Física, em número de até 10 (dez) vezes a quantidade de vagas 
previstas para cada Emprego, mais aqueles que estiverem empatados com a mesma nota do 
último a ser aproveitado nesta fase. 

6.4.3  A 3ª Fase consistirá de Avaliação Psicológica de caráter eliminatório, sendo utilizado “Teste” 
com Profissional da área de Psicologia. 
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6.4.4  A Avaliação Psicológica visa identificar as habilidades, características pessoais, condições 
mentais e emocionais do candidato para o exercício do Emprego a ser preenchido, 
considerando-o APTO ou  INAPTO para realizar as atividades inerentes ao Emprego. 

6.4.5  A 3ª fase deste Concurso Público será de responsabilidade do Instituto Brio Conhecimentos. 
 

7       DA CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS  

7.1 DA CONVOCAÇÃO DA PROVA OBJETIVA – 1ª FASE  
 

7.1.1  A realização da prova objetiva está prevista para o DIA 01 DE MARÇO DE 2015, no município 
de TAPIRATIBA /SP. Poderá, contudo, haver mudanças na data prevista dependendo do 
número de inscritos e a disponibilidade de locais para a realização das provas.  

7.1.2  Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, no local e horários constantes no 
Edital de Convocação, a ser divulgado e publicado na forma do ITEM 7.1.3; 

7.1.3  A confirmação da data e as informações sobre horários e locais para realização das provas 
serão  divulgadas em até 05 (cinco) dias úteis da realização das provas, oportunamente, única 
e exclusivamente por EDITAL DE CONVOCAÇÃO, pelos seguintes  meios: 
a) Publicação no JORNAL O SEXTO SENTIDO. 
b) Pela internet nos endereços: www.tapiratiba.sp.gov.br  www.institutobrio.org.br e ainda; 
c) Por afixação na Prefeitura Municipal de TAPIRATIBA / SP.  

7.1.4 Não haverá convocação por e-mail, via correio ou por qualquer outro meio, não previsto neste 
Edital.  

7.1.5 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova objetiva com 
 antecedência de 30 (trinta) minutos munido, OBRIGATORIAMENTE, de: 

a) Caneta de tinta Azul ou preta, lápis preto e borracha; 
b) Do comprovante de inscrição (boleto acompanhado do respectivo comprovante de 
pagamento); 
c) Documento Original de IDENTIDADE (com foto). Não serão aceitos protocolos de 

documentos ou boletins de ocorrência. 
 
7.2 DA CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA  – 2ª FASE  
 
7.2.1 A convocação para a PROVA PRÁTICA incluindo o respectivo programa, o local e horário, 

será feita através de Edital de convocação a ser oportunamente divulgado e publicado aos 
candidatos aptos e habilitados na conformidade do Presente Edital em até 05 (cinco) dias úteis 
da realização das provas. Não haverá segunda chamada para a Prova Prática, nem sua 
realização ocorrerá fora da data, horário e local estabelecido quando da convocação.  

 
7.3 DA CONVOCAÇÃO O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - T.A.F  –  2ª FASE  
 
7.3.1 A confirmação da data, do(s) horário(s), e do(s) endereço(s) para realização da 2ª Fase serão 

divulgados com antecedência mínima de 10 (dez) dias antes da realização das provas, por meio 
de Edital de Convocação. 

7.3.2 Não haverá convocação por e-mail, via correio ou por qualquer outro meio, não previsto neste 
Edital.  

7.3.3 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da Prova Prática e/ou do 
Teste de Aptidão Física com antecedência de 30 (trinta) minutos. 

 
7.4 DA CONVOCAÇÃO DO TESTE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA  – 3ª FASE  
 
7.4.1 A confirmação da data, do(s) horário(s), e do(s) endereço(s) para realização da 3ª Fase serão 

divulgados com antecedência mínima de 10 (dez) dias antes da realização das provas, por meio 
de Edital de Convocação. 

http://www.tapiratiba.sp.gov.br/
http://www.institutobrio.org.br/
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7.4.2 Não haverá convocação por e-mail, via correio ou por qualquer outro meio, não previsto neste 
Edital.  

7.4.3 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da Avaliação Psicológica 
com antecedência de 30 (trinta) minutos. 

 

8       DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 

8.1 DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA – 1ª FASE  
 
8.1.1 O candidato deverá chegar ao local das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos 

do horário estabelecido para a realização das provas, visto que os portões de acesso às salas de 
prova serão fechados rigorosamente no horário estabelecido em edital de convocação, e ainda: 

a) Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de documento 
de identidade original com foto, descritos no ITEM 4.15 devendo estar em perfeitas 
condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza. 

b) Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: Boletim de Ocorrência, 
Protocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação 
(modelo antigo sem foto), Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza 
pública ou privada. 

c) Não será admitido no local de prova o candidato que se apresentar após o horário 
determinado. 

d) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato. 

8.1.2  Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade e data de 
nascimento, deverão ser corrigidos no dia da prova objetiva, em formulário específico. 

8.1.3  No ato da realização da prova objetiva será fornecido o Caderno de Questões e o Gabarito 
Oficial, no qual o candidato deverá assinalar as respostas.  

8.1.4  Somente haverá substituição do Gabarito de Respostas se o mesmo estiver com falhas de 
impressão que impossibilitem o candidato de imprimir ali suas respostas. 

8.1.5 No decorrer da prova o candidato que observar qualquer anormalidade gráfica ou 
irregularidade na formulação de alguma questão, deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala 
que anotará na folha de ocorrências para posterior análise da banca examinadora, sob pena de 
não poder apresentar, posteriormente, eventual recurso. 

8.1.6 Ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará o Caderno de Questões e o Gabarito Oficial 
 pré-identificado e devidamente assinado ao fiscal de sala. Os gabaritos sem assinatura não 
serão  computados e o candidato será excluído do Concurso. 

8.1.7 A duração da prova será de 3h00min. (três horas) paras todos os cargos. Iniciadas as provas 
nenhum candidato poderá se retirar da sala antes de completada 01h00min. (uma hora), a 
partir do início da realização da prova, exceto quando acompanhado de um fiscal. 

8.1.8 Por razões de ordem técnica e de segurança, não serão fornecidos exemplares ou cópias do 
Caderno de Questões aos candidatos ou às instituições de Direito Público ou Privado, mesmo 
após o encerramento do Concurso, ficando desde já estabelecido que: 
a) Quaisquer dúvidas relacionadas ao conteúdo, às questões ou alternativas constantes do 

Caderno de Questões, o candidato deverá anotá-las e no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas da ocorrência da prova, protocolar o respectivo recurso, nos termos do presente; 

b) Possíveis, dúvidas sobre questões aplicadas e ou questionamentos sobre seu conteúdo ou 
formas de apresentação da prova não servirão de motivos ou alegação para pedido de vista 
e ou revisão de prova.  

c) O Gabarito Oficial deverá ser divulgado a partir das 18h00 do dia seguinte à realização da 
prova, bem como o caderno de provas que ficará disponível no site apenas durante o 
período de recurso contra a aplicação da prova objetiva e divulgação dos gabaritos. 

8.1.9 Ao final das provas, os 02 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo 
liberados somente quando ambos as tiverem concluído a vista de todos os gabaritos. Aquele 
que se recusar a permanecer na sala será automaticamente excluído do certame. 
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8.2  DA PRESTAÇÃO DA PROVA PRÁTICA – 2ª FASE  
 
8.2.1 As PROVAS PRÁTICAS serão designadas apenas para os Cargos:  
 

1.01 - Auxiliar de Serviços Gerais – Pátio 

1.02 - Auxiliar de Serviços Gerais – Escolar 

1.04 - Assistente de professor – Interprete de Libras 

2.04 - Motorista 

 
8.2.2 Somente será permitida a realização da PROVA PRÁTICA na data, no local e horários 

constantes no Edital de Convocação, a ser divulgado e publicado no JORNAL O SEXTO 
SENTIDO e pela Internet nos endereços www.tapiratiba.sp.gov.br  www.institutobrio.org.br e 
ainda por afixação na Prefeitura de TAPIRATIBA. 

8.2.3 Não haverá convocação por e-mail, via correio ou por qualquer outro meio, não previsto neste 
 Edital. 

8.2.4 Os candidatos deverão comparecer na data, local e no horário previsto com no mínimo 30 
minutos de antecedência, munido obrigatoriamente do COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO, e 
ainda:  
a)DO DOCUMENTO ORIGINAL DE IDENTIDADE 
b) MOTORISTA - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CAT. “D”  

8.2.5 A não apresentação destes documentos impedirá a realização da prova do candidato. 
8.2.5 Somente haverá segunda chamada para a prova prática se houver número insuficiente para o 

provimento do cargo, com data, horário e local sendo divulgados em edital de convocação. 
 
8.3 DA PRESTAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – T.A.F  – 2ª FASE 
 
8.3.1 O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA será designado apenas para o Cargo: 
 

2.02 - Guarda Civil Municipal – Feminino 

2.03 - Guarda Civil Municipal – Masculino 

 
8.3.2 Os candidatos habilitados deverão comparecer impreterivelmente na data, local e no horário 

previsto em edital de convocação, com no mínimo 30 minutos de antecedência, visto que os 
portões de acesso aos locais de realização dos Testes de Aptidão Física serão fechados 
rigorosamente no horário estabelecido. 

8.3.3 Somente será admitido para realizar o Teste de Aptidão Física o candidato que estiver munido 
de: 

  a)  Documento de identidade original com foto, descritos no ITEM 4.15 devendo estar em 
perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza. 

b)  Atestado Médico, emitido por um médico com especialidade em Cardiologia, Clínica geral ou 
Medicina Esportiva, devendo ser datado, no máximo, com 30 (trinta) dias que antecederem a 
data  especificada para a realização do Teste de Aptidão devendo o Atestado especificar que 
o candidato;  “ESTÁ APTO PARA REALIZAR OS ESFORÇOS FÍSICOS” 

c)  Roupa e tênis apropriados para prática de atividade física (calção e camiseta ou agasalho). 
 
8.3.4 Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: Boletim de Ocorrência, 

Protocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (modelo 
antigo sem foto), Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou 
privada. 

8.3.5 Não será admitido no local de prova o candidato que se apresentar após o encerramento dos 
trabalhos de triagem e coleta de assinaturas dos candidatos para o respectivo horário.  

8.3.6 O candidato que não apresentar o atestado médico será considerado inapto e não poderá 
realizar o Teste de Aptidão Física. 

http://www.tapiratiba.sp.gov.br/
http://www.institutobrio.org.br/
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8.3.7 O aquecimento e a preparação para a prova de aptidão física são de responsabilidade do próprio 
 candidato, não podendo interferir no andamento do concurso. 
8.3.8 Na aplicação do Teste de aptidão física, não haverá repetição da execução dos exercícios, 

exceto nos casos em que a banca examinadora concluir pela ocorrência de fatores de ordem 
técnica, não provocados pelo candidato e que tenham prejudicado o seu desempenho. 

8.3.9 A execução dos movimentos dos testes serão supervisionados e avaliados por profissionais de 
Educação Física, na presença de 02 (dois) candidatos que atuarão na mesma bateria. 

8.3.10 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato. 

8.3.11 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (estados menstruais, luxações, 
fraturas, etc.) que impossibilitem a realização das provas nas datas previstas ou diminuam a 
capacidade física  dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo 
concedido qualquer tratamento privilegiado. 

8.3.12 Em razão de condições climáticas ou de força maior, a critério da Comissão Organizadora do 
Concurso, o TAF - Teste de Aptidão Física poderá ser adiada ou interrompida, acarretando novo 
horário e/ou data a ser estipulado e divulgado aos candidatos presentes. 

 
8.4 DA PRESTAÇÃO DO TESTE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA  – 3ª FASE 
 
8.4.1  A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA será designado apenas para os Cargos: 
 

2.02 - Guarda Civil Municipal – Feminino 

2.03 - Guarda Civil Municipal – Masculino 

 
8.4.2 Os candidatos habilitados deverão comparecer impreterivelmente na data, local e no horário 

previsto em edital de convocação, com no mínimo 30 minutos de antecedência, visto que os 
portões de acesso aos locais de realização da Avaliação Psicológica serão fechados 
rigorosamente no horário estabelecido. 

8.4.3 A Avaliação Psicológica consistirá na aplicação de testes reconhecidos em psicologia. 
8.4.4 Não haverá segunda chamada para o teste de avaliação psicológica, contudo se houver número 

insuficiente para o provimento do Cargo, esta poderá ser realizada com data, horário e local 
sendo divulgados em edital de convocação. 

8.4.5 O candidato não habilitado nesta etapa será eliminado do Concurso. 
 

9      DO JULGAMENTO E CORREÇÃO DAS PROVAS 

9.1  DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA– 1ª FASE  
 
9.1.1 As provas serão avaliadas na seguinte escala; 

 
a) Para os Cargos: 1.01 - Auxiliar de Serviços Gerais – Pátio; 1.02 - Auxiliar de Serviços 

Gerais – Escolar; 1.04 - Assistente de professor – Interprete de Libras e 2.04 – Motorista 
de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos, constando de 40 (quarenta) questões, valendo 1 (um) ponto 
cada questão assinalada corretamente. 

b) Para os Cargos: 2.02 - Guarda Civil Municipal – Feminino e 2.03 - Guarda Civil Municipal – 
Masculino de 0 (zero) a 60 (Sessenta) pontos, constando de 30 (trinta) questões, valendo 2 
(dois) ponto cada questão assinalada corretamente. 

c) Para os demais cargos de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, constando de 40 (quarenta) questões, 
valendo 2,5 (dois pontos e meio) cada questão assinalada corretamente. 
 

9.1.2  Não serão computadas as questões em branco ou assinaladas a lápis, as questões com duas 
ou mais  alternativas assinaladas e as questões rasuradas. Não deverá ser feita nenhuma marca 
fora do campo  reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida 
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incorretamente pelo sistema  de correção, acarretando anulação parcial ou integral da prova 
daquele candidato. 

9.1.3  Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os 
candidatos, independente da formulação de recursos. 

 
9.1.4 Serão considerados habilitados e classificados os candidatos que: 

 
a) Para os Cargos: 1.01 - Auxiliar de Serviços Gerais – Pátio; 1.02 - Auxiliar de Serviços 

Gerais – Escolar; 1.04 - Assistente de professor – Interprete de Libras e 2.04 – 
Motorista, que obtiverem no mínimo 16 (dezesseis) acertos totalizando 16 (dezesseis) 
pontos, equivalente a 40% de aproveitamento nesta fase. 

b) Para os Cargos: 2.02 - Guarda Civil Municipal – Feminino e 2.03 - Guarda Civil 
Municipal – Masculino obtiverem no mínimo 15 (quinze) acertos totalizando 30 (trinta) 
pontos, equivalente a 50% de aproveitamento nesta fase. 

c) Para os demais cargos, obtiverem no mínimo 20 (vinte) acertos totalizando 50 (cinquenta) 
pontos, equivalente a 50% de aproveitamento nesta fase. 
 

9.1.5  O candidato que não obtiver o número mínimo de pontos exigidos neste Edital estará 
automaticamente eliminado do concurso. 

9.1.6  Não será permitido vista de prova, salvo se, e quando houver solicitação Judicial. 
 
9.2  DO JULGAMENTO DA PROVA PRÁTICA– 2ª FASE  
 
9.2.1 AS PROVAS PRÁTICAS terão caráter eliminatório e classificatório, e será avaliada na escala de 

0 (zero) à 60 (sessenta) pontos, conforme planilha pré-estabelecida, onde constarão os itens a 
serem analisados. 

9.2.2 Serão considerados habilitados e classificados os candidatos que obtiverem 30 (trinta) pontos 
ou mais na prova prática, equivalente a 50% de aproveitamento nesta fase. 

9.2.3 O candidato não habilitado nesta etapa será excluído do Concurso. 
 
9.3  DO JULGAMENTO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – T.A.F - 2ª  FASE 
 
9.3.1 A nota final obtida no TAF terá caráter eliminatório, e será avaliado na escala de 0 (zero) a 40 

(quarenta) pontos, cuja apuração decorrerá da pontuação apurada em cada exercício previsto no 
teste, com base nas tabelas masculinas e femininas ambas contidas no ANEXO IV – T.A.F. 
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. 

9.3.2 Para a aprovação no TAF, é necessário ao candidato obter a nota mínima de 20 (vinte) pontos 
ou mais na média final considerando dividendo do divisor definido 10, ou seja: 

 

Nota Exercício 1 + Nota Exercício 2 + Nota Exercício 3 + Nota Exercício 4 =  
Somatória Geral dividida por 10 = MÉDIA FINAL 

 
9.3.3 Será considerado habilitado nesta fase o candidato que após a conclusão do Teste de Aptidão 

Física, obtiver no mínimo 200 (duzentos) pontos na somatória geral de todos os exercícios bem 
como a nota mínima de 20 (vinte) pontos ou mais na média Final dos exercícios. 

9.3.4 O candidato que não atingir o mínimo de pontos será considerado inapto. 
 

9.4 DO JULGAMENTO DO TESTE DE AVALIAÇAÕ PSICOLÓGICA – 3ª FASE 
 

9.4.1 De caráter eliminatório a Avaliação Psicológica tem como objetivo aferir: 
a) A compatibilidade do perfil psicológico-profissional do candidato com o exigido pelas 
atividades do Cargo. 
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b) As características e potencialidades do candidato em relação ao Cargo, notadamente no que 
concerne ao trabalho em equipe, liderança, iniciativa, aptidão para trabalhar com público em 
situações adversas, de estresse e de risco. 

c) Domínio psicomotor 
d) Controle emocional adequado para a função. 
e) Ausência de sinais fóbicos e disrítmicos. 

9.4.2 A Avaliação Psicológica consistirá na aplicação de testes reconhecidos em psicologia, tendo 
como resultado: APTO ou INAPTO ao Cargo escolhido. 

9.4.3 Para aprovação na Avaliação psicológica, será utilizado o critério de “APTO” ou “INAPTO”. Será 
considerado Apto, o candidato que obtiver no mínimo 50% (cinquenta por cento) de 
aproveitamento na avaliação psicológica, devendo as informações, por ordem de ética 
profissional, serem mantidas em sigilo. 

 

10        DA PONTUAÇÃO POR TITULAÇÃO 

10.1 Concorrerão à PONTUAÇÃO DE TÍTULOS, os candidatos com Formação de nível Superior 
que forem habilitados na Prova Objetiva com no mínimo 50 pontos e que forem possuidores de 
títulos, além da formação básica exigida no item 2.5 – DO QUADRO DE CARGOS sendo-lhes 
atribuídos os seguintes pontos: 
a) 03 pontos: Título de Doutor na Área, concluído até a data da entrega; limitado a 01 título. 
b) 02 pontos: Título de Mestre na Área, concluído até a data da entrega; limitado a 01 títulos. 
c) 01 ponto: Curso de Pós Graduação – Especialização na área, limitando-se à apenas 1 

títulos. 
10.2  A pontuação máxima relativa aos títulos acima descritos não poderá ultrapassar o limite de 06 

(seis) pontos. Eventuais pontos adicionais serão descartados. 
10.3  Os documentos referentes aos títulos – NÍVEL SUPERIOR - deverão ser apresentados, 

atendendo as seguintes condições: 
a) DOUTOR e ou MESTRE na área: Diploma devidamente registrado; ou certificado e ou 

declaração de conclusão de curso acompanhado do respectivo Histórico Escolar; 
b) PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (especialização ou aperfeiçoamento): Certificado de 

conclusão de curso, expedido por instituição (oficialmente reconhecida), em papel timbrado, 
contendo carimbo, assinatura do responsável e CARGA HORÁRIA com no mínimo de 360 
horas, EXPLICITAMENTE declaradas no certificado.  

c) Os certificados expedidos em língua estrangeira deverão vir acompanhados pela 
correspondente tradução efetuada por tradutor juramentado ou revalidados por 
Universidades Oficiais que mantenham cursos congêneres; devidamente credenciadas pelo 
órgão competente. 

 
10.4 A entrega de documentos relativos a títulos não é obrigatória, não sendo, portanto motivo para 

exclusão do Concurso. O(s) título(s) entregue(s) não será (ao) devolvido(s) posteriormente ao 
candidato, sob hipótese alguma. 

10.5 A avaliação dos títulos estará sob a responsabilidade da IBC - INSTITUTO BRIO 
CONHECIMENTOS e da Comissão do Concurso. 

10.6 A entrega de títulos é de inteira responsabilidade do candidato, e os documentos 
deverão ser entregues EXCLUSIVAMENTE no dia e horário da aplicação da respectiva 
prova.  

10.7 A entrega dos documentos deverá proceder da seguinte maneira: 
 

a) EM CÓPIAS AUTENTICADAS.  
b) Preencher corretamente o ANEXO III – FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS  
c) Lacrar o envelope e escrever do lado de fora apenas o código do cargo. 

 
10.8  Não serão aceitos e/ou validados os documentos de Títulos nas Seguintes Condições: 

a) Que sejam protocolos dos documentos ou via fac-simile. 
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b) Que sejam documentos originais. 
c) Que estejam em envelopes abertos.  
d) Que estejam sem o respectivo ANEXO III – FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS. 

 
10.9 Se o candidato tiver interesse em se inscrever para mais de um dos CARGOS disponíveis, e 

for possuidor de títulos, deverá também entregar para cada um dos CARGOS inscritos a 
documentação de títulos, EX: 1 CARGO, uma documentação, 2 CARGOS, duas 
documentações e assim sucessivamente.  

10.10  Os documentos de Títulos que forem representados por diplomas ou certificados/certidões de 
conclusão de curso deverão estar acompanhados do respectivo histórico escolar, mencionando 
a data da colação de grau, bem como deverão ser expedidos por Instituição Oficial ou 
reconhecidos, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do 
responsável pela expedição do documento. 

10.11 Sob nenhuma hipótese serão aceitos documentos fora desta data e no período destinado à 
respectiva prova. Não serão aceitos substituições de documentos posteriores à data fixada, 
bem como títulos que não constem dos itens apresentados neste capítulo. Também não será 
permitida a anexação de qualquer documento ao formulário de interposição  

 

11       DA CLASSIFICAÇÃO 

11.1 A nota final do candidato habilitado no concurso será igual à: 
a) Resultado da pontuação da prova escrita objetiva para todos os cargos de nível 

Fundamental, EXCETO aos Cargos: 1.01 - Auxiliar de Serviços Gerais – Pátio; 1.02 - 
Auxiliar de Serviços Gerais – Escolar; 1.04 - Assistente de professor – Interprete de 
Libras e 2.04 – Motorista onde a nota final do candidato habilitado no concurso será igual à 
somatória da nota obtida na Prova Objetiva mais a nota da Prova Prática. 

b) Resultado da pontuação da prova escrita objetiva para todos os cargos de nível Médio, 
EXCETO aos Cargos: 2.02 - Guarda Civil Municipal – Feminino e 2.03 - Guarda Civil 
Municipal – Masculino onde a nota final do candidato habilitado no concurso será igual à 
somatória da nota obtida na Prova Objetiva mais a nota do Teste de Aptidão Física 

c) Somatória da pontuação da prova escrita objetiva mais a pontuação por Titulação para os 
Cargos de Nível Superior para os candidatos que forem habilitados na Prova objetiva com 
no mínimo 50 pontos. 

11.2  Em caso de igualdade na classificação definitiva terão preferência sucessivamente:  
a) O candidato que tiver mais idade; 
b) O candidato que tiver maior número de filhos menores de 18 anos ou inválidos; 
c) Sorteio. 

11.3  Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente de valor da nota final. 
 

12        DO RECURSO 

12.1  O candidato poderá apresentar recurso no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, desde que 
versem, exclusivamente, sobre questões de legalidade contadas, respectivamente: a partir da: 
a) Publicação do Edital. 
b) Da divulgação da Homologação dos Inscritos. 
c) Da aplicação das Provas Objetivas e da divulgação dos Gabaritos Oficiais. 
e) Do Resultado das Provas Objetivas e pontuação por Títulos. 
f)  Da aplicação das Provas Práticas e Avaliação Psicológica (para os cargos que houver). 
g) Do Resultado das Provas Práticas e Avaliação Psicológica (para os cargos que houver). 

 
 12.2  No caso de recurso em pendência, o candidato participará, condicionalmente, da fase 

subsequente do CONCURSO PÚBLICO. 
12.3  O recurso deverá ter argumentação lógica e consistente, caso contrário será preliminarmente 

indeferido. 
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12.4 Recursos inconsistentes e/ou fora das especificações estabelecidas neste edital serão 
preliminarmente indeferidos. 

12.5  O candidato interessado em interpor recurso quanto a qualquer uma das fases estabelecidas no 
ITEM 12.1 deverá proceder da seguinte maneira: 
a) Acessar o site www.institutobrio.org.br 
b) Clicar sobre o concurso da Prefeitura de TAPIRATIBA / SP – CONCURSO PÚBLICO – 

EDITAL CP - 01/2014;  
c) Localizar o botão “RECURSO” (que somente estará visível se estiver dentro do prazo 

disponível para algum tipo de recurso). 
d) Preencher corretamente os campos do formulário correspondente ao tipo de recurso. 
e) Clicar em enviar. 

 
12.6 Não serão aceitos recursos que: 

a) Estejam em desacordo com o ITEM 12 deste edital. 
b) Estejam fora do prazo estabelecido para cada etapa. 
c) Não apresentem fundamentação lógica e consistente. 
d) Apresentem argumentação IDÊNTICA a outro recurso recebido anteriormente. 
f) Se refiram a etapas cujos prazos já se expiraram. 

12.7  Recebido o pedido de recurso, a Banca Examinadora decidirá pela manutenção, reforma do 
pedido ou ato recorrido, dando-se ciência da referida decisão a Comissão de Concurso via email 
por documento em formato PDF. 

12.8 Em hipótese alguma haverá, revisão de recursos e recurso do recurso. 
12.9  O recurso apresentado fora do prazo estabelecido será indeferido. 

12.10  Se do exame de recursos resultar anulação de questão ou de item de questão, ou alteração de 
Gabarito, a pontuação correspondente a essa questão, item ou alteração de Gabarito será 
atribuído a todos os candidatos, independente de terem recorrido, ficando desde já estabelecido 
que: 
a) O candidato que acertou uma questão, e posteriormente esta seja anulada, ele permanecerá 

com o ponto já conquistado pelo acerto da questão; 
b) O candidato que acertou uma questão, e posteriormente esta tenha seu gabarito alterado, ele 

perderá o ponto  conquistado anteriormente pelo acerto da questão; 
12.11 Após julgamento dos recursos será divulgado as devidas alterações ocorridas caso haja 

procedência de recurso interposto dentro das especificações, podendo eventualmente alterar o 
resultado da prova, classificação final e ou até a desclassificação do candidato que não obtiver a 
nota mínima exigida para aprovação no concurso.  

12.12 Recursos contra a aplicação do curso de Formação Inicial e de Formação Específica, deverão 
ser protocolado no prazo estipulado diretamente na sede da prefeitura do Município de 
Tapiratiba,  

 

13       DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL 

 
13.1 Haverá CURSO DE FORMAÇÃO INCIAL apenas para o seguinte Cargo: 
 

1.13 – Agente Comunitário 

 
13.2 Será exigido dos candidatos aprovados e Habilitados para o Cargo de AGENTE COMUNITÁRIO 

DE SAÚDE a formação no curso introdutório de formação inicial e continuada conforme disposto 
no art. 6º da lei Federal 11350 de 05 de outubro de 2006, como carga horária mínima de 40 
horas de concentração Teórica e atividades práticas. 

13.3 Estarão sujeitos à realização do CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL os 
candidatos que estiverem habilitados na prova Objetiva,  e DEVIDAMENTE CONVOCADOS 
E EMPOSSADOS. Os demais candidatos estarão automaticamente em lista de espera para 
suprir necessidades futuras dentro da validade do presente Concurso Públio. 

http://www.institutobrio.org.br/
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13.4 O “Curso de Formação Inicial” será realizado após a Homologação do Concurso Público. 
13.5 Os candidatos serão convocados para a realização do Curso pela Secretaria Municipal de Saúde 

cuja convocação será afixada nos locais de Praxe da Prefeitura de TAPIRATIBA. 
13.6 O candidato que não se apresentar para participar do curso na forma divulgada será 

desclassificado e, consequentemente, eliminado do Concurso, podendo ser convocado outro 
candidato, obedecida à ordem de classificação.  

13.7 Para inscrição no Curso Introdutório de Formação Inicial poderá ser exigida, para comprovação 
os seguintes documentos:  
a) Carteira de Identidade e PSF;  
b) Certidão de Nascimento, Casamento ou de Termo de União Estável devidamente registrado 

em cartório;  
c) Certificado de conclusão do ensino Fundamental, autenticado;  
d) Comprovante de residência (se o comprovante não estiver no nome do candidato, deverá 

ser anexado documento que comprove o vínculo).  
13.8 O Curso de Formação  Inicial para os Cargos de Agente Comunitário de Saúde será ministrado 

em Tapiratiba, em dias, locais e horários a serem determinados pela Secretaria de Saúde. A 
Secretaria de Saúde não se responsabilizará pela eventual impossibilidade do candidato em 
comparecer nos dias e horários determinados para a realização do curso. 

13.9 O curso se dará por meio de aulas expositivas e atividades práticas, cujo aproveitamento será 
por meio de avaliações objetivas, abrangendo os conteúdos que compõem o Curso de acordo 
com a especificidade do Cargo, dentro da programação aplicada.  

13.10 As provas objetivas do curso serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terão 
caráter apenas habilitatório.  

13.11 Será considerado habilitado o candidato que obtiver, no mínimo, aproveitamento de 50% 
(cinquenta por cento) da Prova de Avaliação do Curso. Os inabilitados estarão automaticamente 
excluídos do presente Concurso Público.  

13.12 O candidato será eliminado do Curso e, consequentemente, terá sua matrícula cancelada caso 
não atinja o mínimo de 100 % de frequência estabelecida para o curso ou se for comprovado 
durante a realização do curso irregularidade no atendimento aos pré-requisitos exigidos para o 
exercício da função. 

14       DA NOMEAÇÃO PARA CARGO 

14.1   O provimento do cargo obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos 
aprovados, observada a necessidade da Prefeitura Municipal e o limite fixado por lei. 

14.2  A aprovação no concurso não gera direito à posse/exercício, mas esta, quando se fizer, 
respeitará a ordem de classificação final. 

14.3  A convocação dos candidatos habilitados para a sessão de escolha obedecerá rigorosamente à 
ordem de classificação. 

14.4  Por ocasião da convocação que antecede a posse/exercício, os candidatos classificados 
deverão apresentar documentos originais, acompanhados de uma cópia que comprovem os 
requisitos para provimento e que deram condições de inscrição, estabelecidos no presente 
Edital, bem como os demais documentos legais que lhe forem exigidos. 

14.4.1  A convocação que trata o item anterior será realizada mediante a publicação de edital que 
estabelecerá o prazo mínimo para comparecimento do candidato. 

14.5   Obedecida à ordem de classificação, para efeito de posse e exercício, fica o candidato 
convocado sujeito à aprovação em exame médico, elaborado por médicos especialmente 
designados pela Prefeitura Municipal, que avaliará sua capacidade física e mental no 
desempenho das tarefas pertinentes ao Cargo a que concorre. 

14.5.1 As decisões do Serviço Médico da Prefeitura, de caráter eliminatório para efeito de contratação, 
são soberanas e delas não caberá qualquer recurso. 

14.6 Os candidatos Portadores de Deficiência, aprovados e habilitados, se convocados para 
posse/exercício, serão avaliados por uma equipe multidisciplinar nomeada pela Prefeitura 
Municipal de TAPIRATIBA / SP que atestará a compatibilidade das atividades exercidas do 
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cargo com o grau e especificidade da deficiência declarada, a avaliação será de caráter 
eliminatório para efeito de nomeação. 

14.7  Para os cargos 2.02 – Guarda Civil Municipal Feminino e 2.03 – Guarda Civil Municipal 
Masculino, além das exigências contidas no item 15 deste edital, os convocados serão 
submetidos a Investigação Social, de caráter eliminatório, e delas não caberá qualquer 
recurso. 

14.8 Aos candidatos inscritos para os cargos 4.01 - Professor de Educação Infantil e 4.02 - 
Professor de Ensino Fundamental I, que se utilizarem do requisito de MAGISTÉRIO DE 
NÍVEL MÉDIO para ingresso, deverão se aprovados e convocados, ao término do período 
denominado de ESTÁGIO PROBATÓRIO, comprovar que concluíram ou estão em fase de 
conclusão da GRADUAÇÂO em nível superior. 

14.9   A Prefeitura do Município poderá solicitar outros documentos que julgar necessário. 
 

15 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1  A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a 
qualquer tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição, 
com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, 
civil ou criminal; 

15.2  O candidato deverá manter atualizado seu endereço durante o prazo de validade do concurso, 
desde que aprovado, junto à Prefeitura Municipal de TAPIRATIBA / SP; não lhe cabendo 
qualquer reclamação caso não seja possível à mesma informá-lo da nomeação, por falta da 
citada atualização; 

15.3 O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, implicará sua 
eliminação do concurso, a qualquer tempo; 

15.4   Será excluído do concurso o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste Edital: 
a) Apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da (s) prova (s); 
b) Apresentar-se para a prova em outro local que não seja o previsto no Edital de 

Convocação; 
c) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
d) Não apresentar um dos documentos de identidade exigidos nos termos deste Edital, para a 

realização da prova; 
e) Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal; 
f) Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo; 
g) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras, 

livros, notas ou impressos não permitidos; 
h) Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de 

comunicação (Pager, celulares, etc.); 
i) Lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova; 
j) Não devolver integralmente o material solicitado; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

 
15.5 É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar os Editais, Comunicados e demais 

publicações referentes a este Concurso no JORNAL O SEXTO SENTIDO e demais meios 
indicados e do quadro de avisos da Prefeitura Municipal; 

15.6 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disserem respeito ou até a data da 
convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será mencionada 
em edital ou aviso a ser publicado. 

15.7 No que tange ao presente concurso, os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de 
Concursos especialmente nomeada pela Portaria nº 012/2013 de 02 de janeiro de 2013 e pelo 
IBC - INSTITUTO BRIO CONHECIMENTOS. 

15.8 Os documentos não exigidos judicial ou extra-judicialmente, no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias, contados do encerramento da publicação da classificação final do Concurso serão 
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disponibilizados para envio à Prefeitura Municipal de TAPIRATIBA / SP.  Caso não seja 
requisitado e/ou não havendo manifestação, serão incinerados; 

15.9 O IBC - INSTITUTO BRIO CONHECIMENTOS está apta a emitir Atestado ou Declarações de 
Aprovações no Certame, se houver interesse do candidato, este poderá requerer seu 
certificado de aprovação através do email atendimento@institutobrio.org.br e recolher o valor 
do certificado informado no ato da solicitação. 

15.10  Para efeito de contagem de prazos para recursos será considerada a data de publicação dos 
atos relativos ao presente concurso no site www.institutobrio.org.br e www.tapiratiba.sp.gov.br. 

15.11  Caberá ao Prefeito do Município a homologação dos resultados do Concurso. 
 

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o 
presente edital, que fica à disposição por afixação nos locais de costume da Prefeitura, pela Internet 
nos endereços www.tapiratiba.sp.gov.br ou www.institutobrio.org.br e no JORNAL O SEXTO 
SENTIDO, bem como o resumo poderá ser divulgado em outros meios de comunicação, visando 
atender ao restrito interesse público. 
 
 
 
Tapiratiba / SP, 26 de dezembro de 2014. 
 

 
 

LUIZ ANTÔNIO PERES 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA / SP 

 

mailto:atendimento@institutobrio.org.br
http://www.institutobrio.org.br/
http://www.tapiratiba.sp.gov.br/
http://www.tapiratiba.sp.gov.br/
http://www.institutobrio.org.br/
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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

A) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
1.01 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PÁTIO  
Atuação em diversas áreas, executando serviços de natureza braçal em atividades de instalação, execução 
e manutenção de obras civis de acordo com orientações recebidas; Auxiliar ao encanador nas tarefas de 
assentamento e manutenção de tubulações em PVC, ferro, cerâmicos, etc., agindo sob orientações e 
instruções do oficial; Demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparar canteiros de 
obras, limpando a área e compactando solo, Realizar escavações e preparar massa de concreto e outros 
materiais, auxiliando o pedreiro em suas atividades, limpezas de ruas, roçar, operar roçadeiras se 
necessárias; 
 
1.02 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ESCOLAR  
Atuação em diversas áreas, de limpeza nas diversas dependências dos edifícios públicos municipais; limpar 
pisos, vidros, lustres, móveis, instalações sanitárias, etc.; remover lixos e detritos, lavar e encerar assoalhos; 
fazer arrumações em locais de trabalho; proceder à remoção e conservação de móveis, máquinas e 
materiais em geral; preparar café, chá e servi-los; limpar e preparar cereais, vegetais, carnes, peixes, etc.; 
auxiliar nos trabalhos de forno e fogão; transportar volumes; executar outras tarefas semelhantes. Preparar 
e servir merenda escolar. Atuação em diversas áreas, executando serviços de natureza braçal em 
atividades na área de limpeza e conservação, de acordo com orientações recebidas. 
 
1.03 – 1.04 – 1.05 e 1.06  – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
1 - Identificar munícipes expostos a riscos à saúde (biológicos, psicológicos, sociais, ambientais) e caminhá-
los ao Sistema de Saúde quando permitirem. 2 - Cadastra as famílias da sua área de abrangência segundo 
planejamento da unidade Local. 3 - Auxiliar a equipe na construção e na atualização de mapa detalhado de 
recursos, barreiras e riscos da área de abrangência para subsidiar o plano local. 4 - Investigar e informar à 
equipe de referência do Programa de Saúde da Família a ocorrência de nascimentos, doenças de 
notificação compulsória e de vigilância epidemiológica, óbitos ocorridos e outros agravos à saúde. 5 - Atuar 
com as equipes de Saúde na promoção de ações de saneamento e melhoria do meio ambiente e promoção 
da educação em saúde. 6 - Monitorar munícipes usuários do Sistema de Saúde com riscos à saúde já 
identificados. 7 - Promover a cidadania através da informação aos munícipes dos recursos disponíveis nas 
instâncias de controle social. 8 - Estimular continuamente a organização com unitária. 9 - Participar da vida 
da comunidade, principalmente através das organizações, e estimular a discussão das questões relativas á 
melhoria de vida da população. 10 - Orientar a comunidade para utilização adequada dos serviços de saúde. 
11 - Participar em conjunto com a equipe do Programa Saúde da Família, de projetos especiais que visem a 
melhoria da qualidade de vida da população, como ações de saneamento e processos educativos em 
saúde. 12 - Prestar apoio integral à gestante, orientar e acompanhar a nutrição, melhorar a auto-estima, 
preparar para o aleitamento materno e encaminhar para o pré-natal. 13 - Incentivar o aleitamento materno 
exclusivo até os 06 (seis) meses de idade para garantir à criança condições físicas, psíquicas e emocionais 
que a tornem capaz de se desenvolver em plenitude. 14 - Efetuara vigilância nutricional e monitorar crianças 
com peso inferior ao previsto para a idade. 15 - Efetuar visitas domiciliares, acompanhar famílias com maior 
ênfase às gestantes e crianças abaixo de 01 (um) ano e desnutridas, com o objetivo de recuperação 
nutricional e educação essencial e encaminhar as de maior risco ao programa de controle da desnutrição 
desenvolvido nas Unidades de Saúde. 16 - Orientar as famílias sobre o aproveitamento de alimentos de alto 
valor nutritivo e baixo custo, disponíveis na própria comunidade. 17 - Efetuar o controle de doenças 
diarréicas e ensinar formas de prevenção e práticas de hidratação oral, principalmente através do soro 
caseiro, com objetivo de prevenir a desidratação, a redução das internações hospitalares e das mortes 
causadas pela diarréia. 18 - Estimular a vacinação de rotina e a vacinação de campanhas educativas com o 
objetivo de prevenir doenças infecto-contagiosas. 19 Monitorar munícipes usuários do Sistema de Saúde 
portadores de patologias crônicas tais como hipertensão, diabéticos, renais crônicos, distúrbios mentais e 
portadores de agravos de notificação (tuberculose, hanseníase, AIDS,...). 20 - Identificar mulheres em idade 
fértil para encaminhamento ao serviço de saúde na prevenção do câncer ginecológico, aconselhamento no 
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uso de anticoncepção e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DST). 21 - Manter atualizado o 
sistema de informações e utilizar os indicadores para avaliação do trabalho e como instrumento de 
programação através do preenchimento de documentos específicos de coleta de dados. 22 - Atuar em sala 
de espera com o objetivo de prestar informações à população presente na unidade de Saúde da Família. 23 
- Fiscalizar cemitérios quanto a possíveis criadouros do mosquito da Dengue. 24 - Participar de Campanhas 
de vacinação anti-rábica animal. 25 - Orientar a comunidade para utilização adequada dos serviços de 
saúde e participar com as equipes das Unidades Básicas de Saúde e das equipes do Controle de Zoonoses 
de projetos especiais de saneamento e processos educativos em saúde que visem a melhoria da qualidade 
de vida da população. 26 - Fiscalizar e prestar orientação sanitária para criações de animais em área urbana 
e rural. 27 - realizar atividades casa/casa em todos os imóveis do Município e orientar e educar os 
moradores ou responsáveis por estabelecimentos comerciais ou industriais sobre como evitar criadouros de 
mosquitos transmissores da Dengue. 28 - realizar atividades emergenciais de controle mecânico e químico 
quando houver casos suspeitos ou confirmados de Dengue. 29 - Manter a meta de visitas diárias 
determinadas pela equipe técnica. 30 - Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua Atividade. 
 
1.07 – ASSISTENTE DE PROFESSOR – INTÉPRETE DE LIBRAS 
Desenvolver a instrução sobre LIBRAS para surdos, e ouvintes e pais; instruir sobre LIBRAS em classes 
especiais, regulares e sala de apoio pedagógico especializado; orientar professores quanto as suas 
possíveis dúvidas em LIBRAS; fazer tradução e interpretação da Língua Portuguesa para LIBRAS de todas 
as áreas de conhecimento do currículo; participar dos eventos promovidos pela Secretaria de Educação; 
realizar outras instruções compatíveis com sua formação. 
 

B) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO COMPLETO E TÉCNICO 
 
2.01 – ESCRITURÁRIO 
Executa tarefas simples e de pouca complexidade, nas diversas unidades administrativas, registro, controle 
e arquivos de documentos. Executa serviços de digitação de correspondências internas e externa, 
preenchimento de guia, notificações, formulários e fichas, para atender ás rotinas administrativas. Recebe e 
expede documentos diversos, registrando dados relativos á data e ao destinatário em livros apropriados, 
para manter o controle da sua tramitação; Atende e efetua chamadas telefônicas, anotando ou enviando 
recados e dados de rotina, para obter ou fornecer informações. Recebe e transmite fax. Organiza e mantém 
atualizado o arquivo de documentos na unidade, classificando-os por assunto, código ou ordem 
alfanumérica, para facilitar sua localização quando necessário. Participa do controle de requisição do 
material de escritório, providenciando os formulários de solicitação e acompanhando o recebimento, para 
manter o nível de material necessário a unidade de trabalho. Executa tarefas simples, operando 
computadores, calculadoras, reproduções gráfica, e outras, manipulando-as para preencher formulários, 
efetuar registros e cálculos e obter cópias de documentos. Executa outras tarefas correlatas determinadas 
pelo superior imediato. 
 
2.02 – GUARDA MUNICIPAL FEMININO 
Prevenir; investigar e reprimir infrações penais que atentem contra da ordem pública, como contrabando, 
tráfico de drogas, porte e comercialização ilegal de armas e munições, infrações de trânsito; violência contra 
a pessoa e seu patrimônio; proteger bens e serviços da Municipalidade. Patrulhar ostensivamente vias 
públicas; manter a fluidez e a segurança do trânsito urbano e rodoviário municipal; fiscalizar o cumprimento 
das leis de trânsito; colaborar com as autoridades constituídas em matéria de segurança pública; proteger 
instalações, bens e serviços públicos no Município, valendo-se dos recursos disponíveis, como viaturas, 
motos, armas de fogo, sistema de comunicação e cães adestrados; elaborar boletins de ocorrências e 
registros dos eventos de cada turno; zelar pela manutenção e preservação de veículos e equipamentos da 
Corporação. Executar outras tarefas pertinentes por determinação da Diretoria da Guarda Civil Municipal 
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2.03 – GUARDA MUNICIPAL MASCULINO 
Prevenir; investigar e reprimir infrações penais que atentem contra da ordem pública, como contrabando, 
tráfico de drogas, porte e comercialização ilegal de armas e munições, infrações de trânsito; violência contra 
a pessoa e seu patrimônio; proteger bens e serviços da Municipalidade. Patrulhar ostensivamente vias 
públicas; manter a fluidez e a segurança do trânsito urbano e rodoviário municipal; fiscalizar o cumprimento 
das leis de trânsito; colaborar com as autoridades constituídas em matéria de segurança pública; proteger 
instalações, bens e serviços públicos no Município, valendo-se dos recursos disponíveis, como viaturas, 
motos, armas de fogo, sistema de comunicação e cães adestrados; elaborar boletins de ocorrências e 
registros dos eventos de cada turno; zelar pela manutenção e preservação de veículos e equipamentos da 
Corporação. Executar outras tarefas pertinentes por determinação da Diretoria da Guarda Civil Municipal 
 
2.04 – MOTORISTA – (Retirar o destaque) 
Dirigir automóveis, caminhões, ambulância, ônibus, vistoriar os veículos diariamente, antes e após sua 
utilização, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, óleo do Carter, bateria, freios, faróis, parte 
elétrica, e outros, para certificar-se das condições de tráfego; requisitar a manutenção dos veículos quando 
apresentem qualquer irregularidade; transportar pessoas, materiais e equipamentos, garantindo a segurança 
dos mesmos; observar a sinalização e zelar pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais 
veículos; realizar reparos de emergência; controlar e orientar a carga e descarga de materiais e 
equipamentos, para evitar acidentes e danos na carga; manter o veículo limpo, interna e externamente e em 
perfeitas condições; observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados 
preventivamente, para assegurar a plena condição de utilização; realizar anotações, segundo as normas 
estabelecidas e orientações recebidas, da quilometragem, viagens realizadas, objeto ou pessoas 
transportadas, itinerários percorridos, além de outras ocorrências, a fim de manter a boa organização e 
controle da Administração; recolher os veículos após sua utilização, em local previamente determinado, 
deixando-o corretamente estacionado e fechado; executar outras atribuições afins. 
 
2.05 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Prestar assistência de enfermagem de caráter preventivo e/ou curativo, internos e externos à Unidade de 
Saúde, conforme planejamento de trabalho determinado pelo enfermeiro. 2 - Apurar e verificar sinais vitais 
como pulso, temperatura, pressão arterial e freqüência respiratória. 3 - Fornecer e aplicar medicamentos, 
vacinas e curativos. 4 - Coletar materiais para exames laboratoriais. 5 - Auxiliar na realização de exames e 
testes específicos. 6 - Notificar ou encaminhar para notificação de pacientes com suspeita de doenças de 
notificação compulsória. 7 - Encaminhar pacientes para banho ou efetuar banho no leito. 8 - Trocar roupas 
de pacientes. 9 - Adotar procedimentos de isolamento. 10 - Anotar prontuários. 11 - Receber, preparar e 
encaminhar pacientes para cirurgia. 12 - Atuar em procedimentos cirúrgicos e anestésicos. 13 - Efetuar 
acompanhamento de quadro pós-operatório de pacientes e intervir quando necessário. 14 - realizar visitas 
domiciliares. 15 - esterilizar e preparar materiais para esterilização. 16 - Acompanhar e transportar 
pacientes. 17 - Atuar em procedimentos e campanhas de bloqueio e epidemias. 18 Auxiliar no controle de 
material permanente e de consumo e no funcionamento de equipamentos. 19 - Auxiliar na elaboração de 
relatórios. 20 - Efetuar levantamento de dados para o planejamento das ações de saúde. 21 - Executar 
outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua Atividade. 
 

C) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR 
 
3.01 – CONTADOR  
Planejar o sistema de registros e operações, atendendo às necessidades administrativas e as exigências 
legais, para possibilitar o controle contábil e orçamentário; supervisionar a contabilização de documentos, 
classificando e orientando o seu registro, para assegurar as exigências legais e do plano de conta; realizar 
análise e conciliação de contas, conferindo saldo, corrigindo os possíveis erros para assegurar a correção 
das operações contábeis; calcular e reavaliar ativos, fazer depreciação de veículos, máquinas, utensílios, 
móveis e instalações, utilizando-se de métodos e procedimentos legais; preparar e assinar balancetes, 
balanços e demonstração de resultados utilizando normas contábeis, para apresentar resultados parciais ou 
gerais da situação patrimonial, econômica e financeira da instituição; prestar esclarecimentos aos auditores, 
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do Tribunal de Contas e de empresas particulares; apurar o imposto de renda de pessoa jurídica de acordo 
com a lei; fazer a valorização de produtos acabados. realizar atividades da contabilidade pública ex: nota de 
empenho, requisições e outras olicitações do superior imediato. 
 
3.02 - ENFERMEIRO 
1 - Organizar e orientar os serviços de enfermagem nas Unidades de Saúde e no apoio às visitas 
domiciliares previstas no plano de ação do Programa de Saúde da Família. 2 - Executar ações de 
assistência básica de vigilância em saúde nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao 
trabalhador e ao idoso. 3 - Realizar visitas domiciliares com a finalidade de monitorar a situação de saúde 
das famílias. 4 - Desenvolver ações para a capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde com o objetivo 
de melhorar o desempenho e a atuação junto ao serviço de saúde em atendimento às estratégias do 
Programa de Saúde da Família. 5 - Atuar conforme as normas e programas de higiene e assepsia com o 
objetivo de prevenir e controlar sistematicamente a infecção hospitalar e as doenças. 6 - Participar junto à 
comunidade dos programas informativos sobre higiene, segurança do trabalho, prevenção de acidentes e de 
doenças. 7 - Participar da elaboração e da operacionalização do sistema de referência e contra referência 
do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde. 8 - Propor medidas para assegurar o cumprimento da 
legislação, das diretrizes e das normas dos órgãos relacionadas ao seu campo de atuação. 9 - Elaborar, 
orientar e executar programas e projetos, propor e compatibilizar diretrizes e metas e estabelecer 
mecanismos de monitoramento e avaliação ligados à sua horas em área de competência. 10 - Atuar na 
execução de ações de assistência básica e registro vigilância epidemiológica e sanitária nas áreas de 
atenção  a criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador e ao idoso. 11 - Oportunizar os contatos 
mantidos com cidadãos sadios ou doentes com o objetivo de promover a saúde e abordar os aspectos de 
educação sanitária. 12 - Promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente torne-se mais 
saudável. 13 - Discutir de forma permanente junto à sua equipe de trabalho e comunidade, o conceito de 
cidadania e enfatizar os direitos de saúde e as bases legais que os legitimam. 14 - Realizar cuidados diretos 
de enfermagem nas urgências e emergências clínicas e monitorar e indicar a continuidade da assistência 
prestada. 15 - Realizar consulta de enfermagem, estabelecer diagnóstico, solicitar exames complementares 
e prescrever/transcrever medicações conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da 
Saúde e/ou da Secretaria Municipal de Saúde em conformidade com as disposições legais. 16 - Organizar e 
coordenar a criação de grupos de patologias específicas. 17 - Participar de bancas examinadoras nos 
concursos para provimento de cargo ou contratação de enfermeiro e/ou pessoal técnico e auxiliar de 
enfermagem. 18 - Organizar, orientar e avaliar a atuação da sua equipe e emitir relatórios referentes às 
atividades sob sua supervisão. 19 - Participar do processo de programação, planejamento. Execução e 
avaliação das ações e da organização do processo de trabalho em atendimento às estratégias do Programa 
de Saúde da Família. 20 - Participar do planejamento e contribuir com sugestões nas atividades 
desenvolvidas na Unidade de Saúde por outros Profissionais da Saúde, Estagiários e Voluntários, em 
conformidade com a legislação e normas do conselho de classe. 
 
3.03 - FISIOTERAPEUTA 
Trata meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, seqüelas de acidentes vascular-cerebrais e 
outros, empregando ginástica corretiva, cinesioterapia, eletroterapia e demais técnicas especiais 
reeducação muscular, para obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados. Avalia 
e reavalia o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes musculares funcionais, de 
amplitude articular, de verificação de cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, prova de esforço, 
de sobrecarga e de atividades para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados. Planeja 
e executa tratamentos de afecções reumática, osteoartroses, seqüelas de acidente vascular cerebrais, 
poliomielite, meningite, encefalite de traumatismos raquimedulares de paralisias cerebrais,motoras, 
neurógenas e de nervos periféricos, miopatias e outros, utilizando-se de meios físicos especiais como 
cinesioterapia e hidroterapia, para reduzir ao mínimo as conseqüências dessas doenças. Atende 
ampurados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar sua movimentação ativa 
e independente. Ensina exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos aparelhos 
respiratório e cardiovascular, orientando o treinando o paciente em exercícios ginásticos especiais, para 
promover correções de desvios de postura e estimular a expansão respiratória e a circulação sanguínea. 
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Faz relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-os de 
forma sistemática, para promover a descarga ou liberação da agressividade e estimular a sociabilidade. 
Assessorar autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando informes, documentos e 
pareceres, para avaliação da política de saúde. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato. 
 
3.04 – NUTRICIONISTA ( inserir atividades referentes a merenda escolar) 
a) Quanto à dietoterápica hospitalar: 
Elaborar cardápios que satisfaçam os indivíduos sadios e aos enfermos, de acordo com as determinadas 
patologias existentes; treinamento dos servidores com relação a confecção de cardápio, montagem das 
dietas de acordo com  
cada paciente; oferecer treinamentos básicos sobre higiene pessoal na área de atuação, bem como sobre o 
relacionamento profissional; ministrar e utilizar técnicas que visem minimizar o trabalho através do melhor 
aproveitamento do tempo, espaço, fluxo e habilidades próprias do servidor; elaborar e organizar o lactário e 
sondários, com as regras básicas de higiene, utilização de material e conservação das fórmulas nutricionais; 
orientar os pacientes internados e/ou familiares sobre dietas específicas de acordo com a patologia, estado 
nutricional do indivíduo, durante o período de internação e alta, segundo as condições sócio-econômicas; 
avaliação antropométrica e laboratorial dos pacientes de risco, se necessário. 
b) Quanto à administração dos serviços de nutrição: 
Controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos; planejar e confeccionar 
cardápios, conservando as características organolépticas e nutricionais dos alimentos; ministrar cursos e 
treinamento para os funcionários; participar da seleção de servidores para os empregos de cozinheiros e 
serventes; realizar o planejamento e solicitar a compra de alimentos, materiais e utensílios de cozinha, com 
a autorização do órgão competente; fazer reuniões para observar o nível de rendimento, habilidade, higiene 
e aceitação dos alimentos pelos comensais, para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços; 
fazer cardápios diferenciados para aqueles que necessitam de alimentação especial, ocasionado por 
problemas de saúde; participar de eventos especiais na organização de cardápios, comprar e designação de 
servidores; supervisionar pré-preparo e preparo de dietas. 
c) Quanto à rede básica de saúde pública: 
Identificar com os demais profissionais da área de saúde os grupos de riscos dos  programas em 
andamento e atuar diretamente na orientação dietética e nutricional; treinar profissionais multiplicadores 
pertencentes ao grupo de apoio, a fim de que possam orientar as populações de risco; atuar em 
treinamentos que enfoquem noções básicas sobre nutrição e alimentação; participar dos programas da rede 
básica de saúde, com relação aos problemas nutricionais e alimentares, prestando todas as informações e 
esclarecimentos necessários. 
d) Quanto a todas as áreas: 
Desempenhar outras atribuições afins e as previstas no regulamento da profissão e disciplinadas pelos 
órgãos representantes de categoria. 
Desempenhar controle, pesquisa e cardápio para merenda escolar em conformidade com as normas 
especificas de saúde e alimentação.  
 
3.05 – PSICÓLOGO CRAS 
Executar procedimentos profissionais para escuta qualificada, individual ou em grupo, identificando as 
vulnerabilidades de indivíduos ou famílias e as necessidades de ofertar orientações qualificadas, 
fundamentadas em pressupostos teórico-metodológicos, éticos e legais; articular serviços e recursos para 
atendimento, encaminhamento e acompanhamento das famílias e indivíduos; desenvolver atividades 
socioeducativas de apoio, acolhida, reflexão e participação, que visem ao fortalecimento familiar e a 
convivência comunitária;  prestar atendimento às famílias (acolhimento, entrevistas, orientação, visitas 
domiciliares) sempre com a perspectiva multidisciplinar e levando-se em consideração a missão e os 
objetivos do serviço, entre outras atividades voltadas aos objetivos do CRAS;executar outras atividades 
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior  imediato. 

3.06 – PSICÓLOGO EDUCACIONAL 
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Estudar e avaliar indivíduos em seus aspectos intelectual, psicomotor e emocional (abrangendo a 
psicodinâmica individual, familiar e sócio-cultural), empregando métodos e técnicas psicológicas com o 
objetivo de formular diagnóstico ou parecer psicológico para: 
1 – orientar o profissional no processo psicoterápico; 
2 – indicar outras avaliações e/ou terapêuticas necessárias; 
3 – fornecer dados pertinentes a outras instituições ou profissionais visando favorecê-lo na contribuição que 
prestam ao referido indivíduo; Desenvolver aconselhamento e/ou orientação individual ou em grupo, com 
pacientes e/ou familiares, visando auxiliar na resolução de dificuldades e situações conflitantes; desenvolver 
trabalhos psicoterápicos individuais e em grupo, a fim de favorecer a saúde mental do indivíduo; articular-se 
com profissionais de Serviço Social, para elaboração e execução de programas de assistência e apoio a 
grupos específicos de pessoas; atender aos pacientes da rede municipal de saúde avaliando-os e 
empregando técnicas psicológicas adequadas, para contribuir no processo de tratamento médico; reunir 
informações a respeito de pacientes, levantando dados psicopatológicos, para fornecer aos médicos 
subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidade;  Atuar no campo educacional, estudando sistemas 
de motivação da aprendizagem e novos métodos de ensino, a fim de contribuir para o estabelecimento de 
currículo escolar e técnicas de ensino adequado; promover a reeducação de crianças nos casos de 
desajustamento escolar ou familiar; 
 

D) CARGOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 
 
4.01 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Respeitar a dignidade e o direito dos alunos considerados nas suas diferenças individuais, sociais 
econômicas e culturais, étnicas, religiosa, etc.; Garantir aos alunos condições de aprendizagens 
nos diferentes momentos das brincadeiras; Educar propiciando situações de brincadeiras e 
aprendizagem orientadas de forma integrada que possam contribuir para o desenvolvimento das 
capacidades de relação interpessoal de ser e estar com os outros em uma atitude básica de 
aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças aos conhecimentos mais amplos da 
realidade cultural e social; Cuidar do aluno valorizando e estimulando o desenvolvimento das 
capacidades cognitiva, psicológica, social e física; Organizar os espaços e selecionar materiais 
pedagógicos destinados as atividades curriculares; Manter diálogo com as famílias dos alunos, 
respeitando as necessidades e as novas estruturas familiares; Organizar o tempo planejando 
atividades permanentes sequenciais, organizativas e sequenciadas;  Informar a Coordenação ou 
Gestor escolar sobre alternância comportamental dos alunos e ocorrências; Desenvolver a 
cooperação entre alunos e certas formas de ensino mútuo; Observar as necessidades do grupo, 
para que a práxis pedagógica possa ser significativa, respeitando não somente a bagagem sócio-
cultural, bem como, o desenvolvimento de todas as potencialidades do aluno; Planejar e registrar 
as atividades contemplando os conteúdos e objetivos específicos, embasado nos Referenciais 
Curriculares para Educação Infantil, com vistas ao desenvolvimento global do aluno; Organizar 
atividades em grupo de acordo com a idade; Estimular hábitos alimentares saudáveis e a higiene 
pessoal;  Participar da elaboração, desenvolvimento e avaliação da Proposta Pedagógica das 
Unidades Escolares para um ensino de qualidade; Promover a integração entre os aspectos 
físicos, emocionais, sócio-afetivo, cognitivos e sociais do aluno, entendendo que ele é um ser 
integro e social em desenvolvimento; Identificar os alunos com suposta necessidade educacional 
especial, comunicando ao Gestor de Escola/ Coordenação da escola para que tomem as 
providências cabíveis; Planejar e executar atividades de apoio pedagógico paralelo aos alunos com 
necessidade educacional especial que não desenvolvem as atividades propostas; Realizar as 
reuniões de pais conforme o Calendário Escolar ou agenda da própria Escola, destinadas a 
assuntos de interesse ao processo educacional;  Participar efetivamente da elaboração do 
Planejamento anual em todas as suas etapas; Promover ações que respeitem as diferenças 
individuais entendendo como fundamental a integração de todos os alunos no convívio coletivo, 
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inclusive aqueles que apresentam necessidades educacionais especiais; Estabelecer rotinas de 
horários; Conduzir e orientar os alunos dentro do ambiente escolar;  
Avaliar a prática docente de forma que as atividades propostas sejam de acordo com o 
planejamento da Educação Infantil; Elaborar a ficha do desenvolvimento do aluno ao final de cada 
etapa; Promover ações referentes ao agrupamento dos alunos, compreendendo e respeitando as 
diferenças individuais, posicionando-se contra qualquer tipo de discriminação, entendendo como 
fundamental a integração de todos os alunos no convívio coletivo, inclusive aqueles que 
apresentam necessidades educacionais especiais; Conduzir e orientar, estabelecendo limites os 
alunos na sala de aula ou fora dela, durante o intervalo de descanso, merenda, entrada e saída dos 
mesmos. 
 
4.02 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I 

Identificar as principais contribuições da atividade escolar para o desenvolvimento dos alunos; 
Identificar em situações do cotidiano escolar os elementos que favorecem o desenvolvimento 
cognitivo, social e afetivo dos diferentes sujeitos; Identificar, em diferentes situações descritas, 
aquelas que podem contribuir para o desenvolvimento de relações de autonomia e cooperação; 
Discriminar a diferença das condições de aprendizagem necessárias, conforme a natureza dos 
conteúdos; Selecionar procedimentos didáticos adequados ao ensino de conteúdos de natureza 
diferentes; Adotar instrumentos teóricos que promovam análise da prática educativa reflexiva; 
Analisar situações didáticas no que se refere à sua adequação à aprendizagem dos factuais, 
procedimentais, atitudinais dos conceitos e princípios; Proporcionar as condições de aprendizagem 
necessárias adotando sequencias didáticas que visam objetivos educacionais princípios e 
finalidade de conhecimento alunos e professores; Escolher materiais adequados a diferentes 
situações/necessidades de aprendizagem; Gerenciar a classe, organizando o tempo, o espaço e o 
agrupamento dos alunos, de modo a potencializar as aprendizagens; Eleger, a partir de conteúdos 
a serem ensinados para um determinado grupo de alunos, as condições básicas, essenciais, para 
que possam aprendê-lo. Eleger as modalidades organizativas mais adequadas ao desenvolvimento 
de diferentes conteúdos; Identificar uma boa rotina, no que se refere a diversidade e adequação da 
periodicidade das atividades; Priorizar os conteúdos a serem ensinados a partir dos resultados do 
conjunto da classe; Relacionar modalidade de avaliação à sua finalidade; Trabalhar a partir das 
representações dos alunos dos erros e dos obstáculos à aprendizagem; Envolver os alunos em 
atividades de Pesquisa e Projetos de conhecimento; Avaliar os alunos nas diferentes situações de 
aprendizagem de acordo com uma abordagem formativa; Desenvolver a cooperação entre alunos e 
certas formas de Ensino mútuo; Organizar a classe com foco no papel e nas formas de 
agrupamentos; Selecionar os materiais curriculares nos Processos ensino/aprendizagem para 
subsidiar o desenvolvimento da Proposta metodológica docente. Outras atividades afins e próprias 
da docência. 
 
4.03 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – ARTES 

Identificar as principais contribuições da atividade escolar para o desenvolvimento dos alunos; 
Identificar em situações do cotidiano escolar os elementos que favorecem o desenvolvimento 
cognitivo, social e afetivo dos diferentes sujeitos; Identificar, em diferentes situações descritas, 
aquelas que podem contribuir para o desenvolvimento de relações de autonomia e cooperação; 
Discriminar a diferença das condições de aprendizagem necessárias, conforme a natureza dos 
conteúdos; Selecionar procedimentos didáticos adequados ao ensino de conteúdos de natureza 
diferentes; Adotar instrumentos teóricos que promovam análise da prática educativa reflexiva; 
Analisar situações didáticas no que se refere à sua adequação à aprendizagem dos factuais, 
procedimentais, atitudinais dos conceitos e princípios; Proporcionar as condições de aprendizagem 
necessárias adotando sequencias didáticas que visam objetivos educacionais princípios e 
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finalidade de conhecimento alunos e professores; Escolher materiais adequados a diferentes 
situações/necessidades de aprendizagem; Gerenciar a classe, organizando o tempo, o espaço e o 
agrupamento dos alunos, de modo a potencializar as aprendizagens; Eleger, a partir de conteúdos 
a serem ensinados para um determinado grupo de alunos, as condições básicas, essenciais, para 
que possam aprendê-lo. Eleger as modalidades organizativas mais adequadas ao desenvolvimento 
de diferentes conteúdos; Identificar uma boa rotina, no que se refere a diversidade e adequação da 
periodicidade das atividades; Priorizar os conteúdos a serem ensinados a partir dos resultados do 
conjunto da classe; Relacionar modalidade de avaliação à sua finalidade; Trabalhar a partir das 
representações dos alunos dos erros e dos obstáculos à aprendizagem; Envolver os alunos em 
atividades de Pesquisa e Projetos de conhecimento; Avaliar os alunos nas diferentes situações de 
aprendizagem de acordo com uma abordagem formativa; Desenvolver a cooperação entre alunos e 
certas formas de Ensino mútuo; Organizar a classe com foco no papel e nas formas de 
agrupamentos; Selecionar os materiais curriculares nos Processos ensino/aprendizagem para 
subsidiar o desenvolvimento da Proposta metodológica docente. Outras atividades afins e próprias 
da docência. 
 
4.04 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – CIÊNCIAS 

Identificar as principais contribuições da atividade escolar para o desenvolvimento dos alunos; 
Identificar em situações do cotidiano escolar os elementos que favorecem o desenvolvimento 
cognitivo, social e afetivo dos diferentes sujeitos; Identificar, em diferentes situações descritas, 
aquelas que podem contribuir para o desenvolvimento de relações de autonomia e cooperação; 
Discriminar a diferença das condições de aprendizagem necessárias, conforme a natureza dos 
conteúdos; Selecionar procedimentos didáticos adequados ao ensino de conteúdos de natureza 
diferentes; Adotar instrumentos teóricos que promovam análise da prática educativa reflexiva; 
Analisar situações didáticas no que se refere à sua adequação à aprendizagem dos factuais, 
procedimentais, atitudinais dos conceitos e princípios; Proporcionar as condições de aprendizagem 
necessárias adotando sequencias didáticas que visam objetivos educacionais princípios e 
finalidade de conhecimento alunos e professores; Escolher materiais adequados a diferentes 
situações/necessidades de aprendizagem; Gerenciar a classe, organizando o tempo, o espaço e o 
agrupamento dos alunos, de modo a potencializar as aprendizagens; Eleger, a partir de conteúdos 
a serem ensinados para um determinado grupo de alunos, as condições básicas, essenciais, para 
que possam aprendê-lo. Eleger as modalidades organizativas mais adequadas ao desenvolvimento 
de diferentes conteúdos; Identificar uma boa rotina, no que se refere a diversidade e adequação da 
periodicidade das atividades; Priorizar os conteúdos a serem ensinados a partir dos resultados do 
conjunto da classe; Relacionar modalidade de avaliação à sua finalidade; Trabalhar a partir das 
representações dos alunos dos erros e dos obstáculos à aprendizagem; Envolver os alunos em 
atividades de Pesquisa e Projetos de conhecimento; Avaliar os alunos nas diferentes situações de 
aprendizagem de acordo com uma abordagem formativa; Desenvolver a cooperação entre alunos e 
certas formas de Ensino mútuo; Organizar a classe com foco no papel e nas formas de 
agrupamentos; Selecionar os materiais curriculares nos Processos ensino/aprendizagem para 
subsidiar o desenvolvimento da Proposta metodológica docente. Outras atividades afins e próprias 
da docência. 
 
4.05 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Identificar as principais contribuições da atividade escolar para o desenvolvimento dos alunos; 
Identificar em situações do cotidiano escolar os elementos que favorecem o desenvolvimento 
cognitivo, social e afetivo dos diferentes sujeitos; Identificar, em diferentes situações descritas, 
aquelas que podem contribuir para o desenvolvimento de relações de autonomia e cooperação; 
Discriminar a diferença das condições de aprendizagem necessárias, conforme a natureza dos 
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conteúdos; Selecionar procedimentos didáticos adequados ao ensino de conteúdos de natureza 
diferentes; Adotar instrumentos teóricos que promovam análise da prática educativa reflexiva; 
Analisar situações didáticas no que se refere à sua adequação à aprendizagem dos factuais, 
procedimentais, atitudinais dos conceitos e princípios; Proporcionar as condições de aprendizagem 
necessárias adotando sequencias didáticas que visam objetivos educacionais princípios e 
finalidade de conhecimento alunos e professores; Escolher materiais adequados a diferentes 
situações/necessidades de aprendizagem; Gerenciar a classe, organizando o tempo, o espaço e o 
agrupamento dos alunos, de modo a potencializar as aprendizagens; Eleger, a partir de conteúdos 
a serem ensinados para um determinado grupo de alunos, as condições básicas, essenciais, para 
que possam aprendê-lo. Eleger as modalidades organizativas mais adequadas ao desenvolvimento 
de diferentes conteúdos; Identificar uma boa rotina, no que se refere a diversidade e adequação da 
periodicidade das atividades; Priorizar os conteúdos a serem ensinados a partir dos resultados do 
conjunto da classe; Relacionar modalidade de avaliação à sua finalidade; Trabalhar a partir das 
representações dos alunos dos erros e dos obstáculos à aprendizagem; Envolver os alunos em 
atividades de Pesquisa e Projetos de conhecimento; Avaliar os alunos nas diferentes situações de 
aprendizagem de acordo com uma abordagem formativa; Desenvolver a cooperação entre alunos e 
certas formas de Ensino mútuo; Organizar a classe com foco no papel e nas formas de 
agrupamentos; Selecionar os materiais curriculares nos Processos ensino/aprendizagem para 
subsidiar o desenvolvimento da Proposta metodológica docente. Outras atividades afins e próprias 
da docência. 
 
4.06 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – GEOGRAFIA 

Identificar as principais contribuições da atividade escolar para o desenvolvimento dos alunos; 
Identificar em situações do cotidiano escolar os elementos que favorecem o desenvolvimento 
cognitivo, social e afetivo dos diferentes sujeitos; Identificar, em diferentes situações descritas, 
aquelas que podem contribuir para o desenvolvimento de relações de autonomia e cooperação; 
Discriminar a diferença das condições de aprendizagem necessárias, conforme a natureza dos 
conteúdos; Selecionar procedimentos didáticos adequados ao ensino de conteúdos de natureza 
diferentes; Adotar instrumentos teóricos que promovam análise da prática educativa reflexiva; 
Analisar situações didáticas no que se refere à sua adequação à aprendizagem dos factuais, 
procedimentais, atitudinais dos conceitos e princípios; Proporcionar as condições de aprendizagem 
necessárias adotando sequencias didáticas que visam objetivos educacionais princípios e 
finalidade de conhecimento alunos e professores; Escolher materiais adequados a diferentes 
situações/necessidades de aprendizagem; Gerenciar a classe, organizando o tempo, o espaço e o 
agrupamento dos alunos, de modo a potencializar as aprendizagens; Eleger, a partir de conteúdos 
a serem ensinados para um determinado grupo de alunos, as condições básicas, essenciais, para 
que possam aprendê-lo. Eleger as modalidades organizativas mais adequadas ao desenvolvimento 
de diferentes conteúdos; Identificar uma boa rotina, no que se refere a diversidade e adequação da 
periodicidade das atividades; Priorizar os conteúdos a serem ensinados a partir dos resultados do 
conjunto da classe; Relacionar modalidade de avaliação à sua finalidade; Trabalhar a partir das 
representações dos alunos dos erros e dos obstáculos à aprendizagem; Envolver os alunos em 
atividades de Pesquisa e Projetos de conhecimento; Avaliar os alunos nas diferentes situações de 
aprendizagem de acordo com uma abordagem formativa; Desenvolver a cooperação entre alunos e 
certas formas de Ensino mútuo; Organizar a classe com foco no papel e nas formas de 
agrupamentos; Selecionar os materiais curriculares nos Processos ensino/aprendizagem para 
subsidiar o desenvolvimento da Proposta metodológica docente. Outras atividades afins e próprias 
da docência. 
 
4.07 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – HISTÓRIA 
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Identificar as principais contribuições da atividade escolar para o desenvolvimento dos alunos; 
Identificar em situações do cotidiano escolar os elementos que favorecem o desenvolvimento 
cognitivo, social e afetivo dos diferentes sujeitos; Identificar, em diferentes situações descritas, 
aquelas que podem contribuir para o desenvolvimento de relações de autonomia e cooperação; 
Discriminar a diferença das condições de aprendizagem necessárias, conforme a natureza dos 
conteúdos; Selecionar procedimentos didáticos adequados ao ensino de conteúdos de natureza 
diferentes; Adotar instrumentos teóricos que promovam análise da prática educativa reflexiva; 
Analisar situações didáticas no que se refere à sua adequação à aprendizagem dos factuais, 
procedimentais, atitudinais dos conceitos e princípios; Proporcionar as condições de aprendizagem 
necessárias adotando sequencias didáticas que visam objetivos educacionais princípios e 
finalidade de conhecimento alunos e professores; Escolher materiais adequados a diferentes 
situações/necessidades de aprendizagem; Gerenciar a classe, organizando o tempo, o espaço e o 
agrupamento dos alunos, de modo a potencializar as aprendizagens; Eleger, a partir de conteúdos 
a serem ensinados para um determinado grupo de alunos, as condições básicas, essenciais, para 
que possam aprendê-lo. Eleger as modalidades organizativas mais adequadas ao desenvolvimento 
de diferentes conteúdos; Identificar uma boa rotina, no que se refere a diversidade e adequação da 
periodicidade das atividades; Priorizar os conteúdos a serem ensinados a partir dos resultados do 
conjunto da classe; Relacionar modalidade de avaliação à sua finalidade; Trabalhar a partir das 
representações dos alunos dos erros e dos obstáculos à aprendizagem; Envolver os alunos em 
atividades de Pesquisa e Projetos de conhecimento; Avaliar os alunos nas diferentes situações de 
aprendizagem de acordo com uma abordagem formativa; Desenvolver a cooperação entre alunos e 
certas formas de Ensino mútuo; Organizar a classe com foco no papel e nas formas de 
agrupamentos; Selecionar os materiais curriculares nos Processos ensino/aprendizagem para 
subsidiar o desenvolvimento da Proposta metodológica docente. Outras atividades afins e próprias 
da docência. 
 
4.08 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – INGLÊS 

Identificar as principais contribuições da atividade escolar para o desenvolvimento dos alunos; 
Identificar em situações do cotidiano escolar os elementos que favorecem o desenvolvimento 
cognitivo, social e afetivo dos diferentes sujeitos; Identificar, em diferentes situações descritas, 
aquelas que podem contribuir para o desenvolvimento de relações de autonomia e cooperação; 
Discriminar a diferença das condições de aprendizagem necessárias, conforme a natureza dos 
conteúdos; Selecionar procedimentos didáticos adequados ao ensino de conteúdos de natureza 
diferentes; Adotar instrumentos teóricos que promovam análise da prática educativa reflexiva; 
Analisar situações didáticas no que se refere à sua adequação à aprendizagem dos factuais, 
procedimentais, atitudinais dos conceitos e princípios; Proporcionar as condições de aprendizagem 
necessárias adotando sequencias didáticas que visam objetivos educacionais princípios e 
finalidade de conhecimento alunos e professores; Escolher materiais adequados a diferentes 
situações/necessidades de aprendizagem; Gerenciar a classe, organizando o tempo, o espaço e o 
agrupamento dos alunos, de modo a potencializar as aprendizagens; Eleger, a partir de conteúdos 
a serem ensinados para um determinado grupo de alunos, as condições básicas, essenciais, para 
que possam aprendê-lo. Eleger as modalidades organizativas mais adequadas ao desenvolvimento 
de diferentes conteúdos; Identificar uma boa rotina, no que se refere a diversidade e adequação da 
periodicidade das atividades; Priorizar os conteúdos a serem ensinados a partir dos resultados do 
conjunto da classe; Relacionar modalidade de avaliação à sua finalidade; Trabalhar a partir das 
representações dos alunos dos erros e dos obstáculos à aprendizagem; Envolver os alunos em 
atividades de Pesquisa e Projetos de conhecimento; Avaliar os alunos nas diferentes situações de 
aprendizagem de acordo com uma abordagem formativa; Desenvolver a cooperação entre alunos e 
certas formas de Ensino mútuo; Organizar a classe com foco no papel e nas formas de 
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agrupamentos; Selecionar os materiais curriculares nos Processos ensino/aprendizagem para 
subsidiar o desenvolvimento da Proposta metodológica docente. Outras atividades afins e próprias 
da docência. 
 
4.09 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – LÍNGUA PORTUGUESA 

Identificar as principais contribuições da atividade escolar para o desenvolvimento dos alunos; 
Identificar em situações do cotidiano escolar os elementos que favorecem o desenvolvimento 
cognitivo, social e afetivo dos diferentes sujeitos; Identificar, em diferentes situações descritas, 
aquelas que podem contribuir para o desenvolvimento de relações de autonomia e cooperação; 
Discriminar a diferença das condições de aprendizagem necessárias, conforme a natureza dos 
conteúdos; Selecionar procedimentos didáticos adequados ao ensino de conteúdos de natureza 
diferentes; Adotar instrumentos teóricos que promovam análise da prática educativa reflexiva; 
Analisar situações didáticas no que se refere à sua adequação à aprendizagem dos factuais, 
procedimentais, atitudinais dos conceitos e princípios; Proporcionar as condições de aprendizagem 
necessárias adotando sequencias didáticas que visam objetivos educacionais princípios e 
finalidade de conhecimento alunos e professores; Escolher materiais adequados a diferentes 
situações/necessidades de aprendizagem; Gerenciar a classe, organizando o tempo, o espaço e o 
agrupamento dos alunos, de modo a potencializar as aprendizagens; Eleger, a partir de conteúdos 
a serem ensinados para um determinado grupo de alunos, as condições básicas, essenciais, para 
que possam aprendê-lo. Eleger as modalidades organizativas mais adequadas ao desenvolvimento 
de diferentes conteúdos; Identificar uma boa rotina, no que se refere a diversidade e adequação da 
periodicidade das atividades; Priorizar os conteúdos a serem ensinados a partir dos resultados do 
conjunto da classe; Relacionar modalidade de avaliação à sua finalidade; Trabalhar a partir das 
representações dos alunos dos erros e dos obstáculos à aprendizagem; Envolver os alunos em 
atividades de Pesquisa e Projetos de conhecimento; Avaliar os alunos nas diferentes situações de 
aprendizagem de acordo com uma abordagem formativa; Desenvolver a cooperação entre alunos e 
certas formas de Ensino mútuo; Organizar a classe com foco no papel e nas formas de 
agrupamentos; Selecionar os materiais curriculares nos Processos ensino/aprendizagem para 
subsidiar o desenvolvimento da Proposta metodológica docente. Outras atividades afins e próprias 
da docência. 
 
4.10 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – MATEMÁTICA 

Identificar as principais contribuições da atividade escolar para o desenvolvimento dos alunos; 
Identificar em situações do cotidiano escolar os elementos que favorecem o desenvolvimento 
cognitivo, social e afetivo dos diferentes sujeitos; Identificar, em diferentes situações descritas, 
aquelas que podem contribuir para o desenvolvimento de relações de autonomia e cooperação; 
Discriminar a diferença das condições de aprendizagem necessárias, conforme a natureza dos 
conteúdos; Selecionar procedimentos didáticos adequados ao ensino de conteúdos de natureza 
diferentes; Adotar instrumentos teóricos que promovam análise da prática educativa reflexiva; 
Analisar situações didáticas no que se refere à sua adequação à aprendizagem dos factuais, 
procedimentais, atitudinais dos conceitos e princípios; Proporcionar as condições de aprendizagem 
necessárias adotando sequencias didáticas que visam objetivos educacionais princípios e 
finalidade de conhecimento alunos e professores; Escolher materiais adequados a diferentes 
situações/necessidades de aprendizagem; Gerenciar a classe, organizando o tempo, o espaço e o 
agrupamento dos alunos, de modo a potencializar as aprendizagens; Eleger, a partir de conteúdos 
a serem ensinados para um determinado grupo de alunos, as condições básicas, essenciais, para 
que possam aprendê-lo. Eleger as modalidades organizativas mais adequadas ao desenvolvimento 
de diferentes conteúdos; Identificar uma boa rotina, no que se refere a diversidade e adequação da 
periodicidade das atividades; Priorizar os conteúdos a serem ensinados a partir dos resultados do 
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conjunto da classe; Relacionar modalidade de avaliação à sua finalidade; Trabalhar a partir das 
representações dos alunos dos erros e dos obstáculos à aprendizagem; Envolver os alunos em 
atividades de Pesquisa e Projetos de conhecimento; Avaliar os alunos nas diferentes situações de 
aprendizagem de acordo com uma abordagem formativa; Desenvolver a cooperação entre alunos e 
certas formas de Ensino mútuo; Organizar a classe com foco no papel e nas formas de 
agrupamentos; Selecionar os materiais curriculares nos Processos ensino/aprendizagem para 
subsidiar o desenvolvimento da Proposta metodológica docente. Outras atividades afins e próprias 
da docência. 
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

A) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
1.01 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PÁTIO 
LÍNGUA PORTUGUESA: alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; sílaba - separação silábica; 
sinônimos e antônimos; acentuação; singular e plural; diminutivo e aumentativo. 
MATEMÁTICA: Antecessor e sucessor; operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; sistemas de 
Numeração horário; sistemas de medidas - comprimento, massa, volume e superfície; dobro, metade; 
questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: Ética e Cidadania: direitos e deveres do 
profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros, Direitos e Deveres Individuais e 
Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e Esportivas divulgadas pela imprensa. 
Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral. 
Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. Noções de serviços de coleta 
de lixo, manutenção de limpeza de ruas e estradas; serviços braçais; transportes de lixo e entulho; uso e 
cuidados com materiais de limpeza e higiene, noções básicas de jardinagem, serviços de pedreiro, 
encanador, pintura, prevenção de acidentes no trabalho; Gerenciamento de resíduos sólidos, líquidos e 
pastosos; Reciclagem; Noções de qualidade e produtividade na área.  
CONTEUDO PROVA PRÁTICA 
De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, será a reprodução de atividades onde serão 
avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos trabalhos específicos na função. 
O candidato deve mostrar que tem o conhecimento em limpeza, ferramentaria de obras, preparo de massas 
(cimento, cimentcola) e limpeza de rede de esgoto. 
 
1.02 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ESCOLAR 
LÍNGUA PORTUGUESA: alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; sílaba - separação silábica; 
sinônimos e antônimos; acentuação; singular e plural; diminutivo e aumentativo.MATEMÁTICA: Antecessor 
e sucessor; operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; sistemas de Numeração horário; 
sistemas de medidas - comprimento, massa, volume e superfície; dobro, metade; questões de raciocínio 
lógico na forma de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: Ética e Cidadania: direitos e deveres do 
profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros, Direitos e Deveres Individuais e 
Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e Esportivas divulgadas pela imprensa. 
Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral. 
Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. Noções básicas de 
conservação e manutenção. Utilização de materiais e equipamentos de limpeza guarda armazenagem de 
materiais e utensílios. Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e 
impactos ambientais. Noções sobre EPIS.  
CONTEUDO PROVA PRÁTICA 
De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, será a reprodução de atividades onde serão 
avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos trabalhos específicos na função. 
O candidato deve mostrar que tem o conhecimento em limpeza geral e aptidão ao servir alimentos. 
 
1.03; 1.04; 1.05 E 1.06  – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
LÍNGUA PORTUGUESA:  Interpretação de texto. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das 
palavras. Ortografia oficial. Acentuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau. Verbos: 
regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e conjunções. Concordância verbal e 
nominal. Crase. Regência. 
MATEMÁTICA:  Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária 
e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 
1º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações problema. 
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CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: Ética e Cidadania: direitos e deveres do 
profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros, Direitos e Deveres Individuais e 
Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e Esportivas divulgadas pela imprensa. 
Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral. 
Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. Programa Saúde da Família. 
Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário. Noções de ética e cidadania. Noções básicas de 
epidemiologia, meio ambiente e saneamento básico. Noções básicas de saúde pública: Ações de Saúde da 
Criança, do Adolescente, do Homem, da Mulher e do Idoso. Saúde mental, Atenção à pessoa com 
deficiência. Violência familiar. Doenças transmitidas por vetores. Visita domiciliar.  
Publicações Institucionais do Ministério da Saúde (www.saude.gov.br) 
O trabalho do Agente Comunitário de Saúde (http://200.214.130.35/dab/publicacoes.php)  
Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde (http://200.214.130.35/dab/publicacoes.php)  
Guia de vigilância epidemiológica (http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/livros.htm)  
Manual de saneamento. 3ª ed. rev. (http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/livros.htm)  
Vigilância Ambiental em Saúde - (http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/livros.htm)  
A Sociedade Contra a Dengue. (http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/livros.htm)  
Política Nacional de Atenção Básica. (http://200.214.130.35/dab/publicacoes.php).  
Cadernos de Atenção Básica. Saúde da Família (http://200.214.130.35/dab/publicacoes.php):  
Volume nº 12 - Obesidade. 
Volume nº 13 – Controle dos Cânceres do Colo de Útero e da Mama. 
Volume nº 14 – Prevenção Clínica de Doença Cardiovascular, Cerebrovascular e Renal crônica. 
Volume nº 15 – Hipertensão Arterial Sistêmica. 
Volume nº 16 – Diabetes Mellitus. 
Volume nº 17 – Saúde Bucal. 
Volume nº 18 – HIV/AIDS, Hepatites e outras DST. 
Volume nº 19 – Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idoso. 
Volume nº 20 – Carência de Micronutrientes.  
Volume nº 21 – Vigilância em Saúde. 
Volume nº 23 – Saúde da Criança. 
Constituição Federal – artigos 196 a 200. 
Lei federal 8.080/90. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
Lei federal 8.142/90. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências. 
Lei federal 10.741/2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso 
Lei federal 8.069/90. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Lei federal 11.350/2006 - Regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de 
pessoal amparado pelo parágrafo. 
Conhecimentos Históricos, Geográficos, Políticos do Município de Tapiratiba 
 
1.07 – ASSISTENTE DE PROFESSOR – INTÉPRETE DE LIBRAS 
LÍNGUA PORTUGUESA:  Interpretação de texto. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das 
palavras. Ortografia oficial. Acentuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau. Verbos: 
regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e conjunções. Concordância verbal e 
nominal. Crase. Regência. 
MATEMÁTICA:  Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária 
e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 
1º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações problema. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO:  
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, 

http://www.saude.gov.br/
http://200.214.130.35/dab/publicacoes.php
http://200.214.130.35/dab/publicacoes.php
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/livros.htm
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/livros.htm
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/livros.htm
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/livros.htm
http://200.214.130.35/dab/publicacoes.php
http://200.214.130.35/dab/publicacoes.php
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Financeiras e Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção 
de acidentes, e de organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, 
compatível com a função. BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Indagações sobre currículo: 
5 cadernos: 1 – Currículo e desenvolvimento humano – 2 – Educandos e Educadores – Seus direitos e o 
currículo – 3 – currículo, conhecimento e cultura – 4 Diversidade e currículo – 5 currículo e Avaliação. 
Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Ite
mid=859  
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - Normas 
técnicas para a produção de textos em Braille/elaboração: Edison Ribeiro Lemos... [et al]. – Brasília: 
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2006. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/textosbraile.pdf  
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - Grafia 
Braille para Informática / Coordenação:Lêda Lucia Spelta, Maria Glória Batista da Mota ; Autores: Antônio 
Carlos Hildebrandt ... [ etal.] . . Brasília : MEC, SEESP, 2004. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/grafiainfo.pdf 
Grafia Braille para Informática: princípios básicos, sistema de prefixação, listas diversificadas de sinais, 
normas de aplicação. Metodologia do Sistema Braille: leitura e escrita. Grafia Braille para a Língua 
Portuguesa: Sistema Braille: histórico, definição, simbologia. Código Braille na Grafia da Língua Portuguesa: 
Valor dos Sinais; Observações e Normas de aplicação: sinal de letra maiúscula, números e sinais com eles 
usados, sinal de itálico e outras variantes tipográficas, pontuação e sinais acessórios. Disposição do Texto 
Braille. Símbolos usados em outros idiomas, inexistentes em Português ou representados por sinais Braille 
diferentes. Vocabulário de Termos e Expressões Empregados no Domínio do Sistema Braille. Código 
Matemático Unificado para Língua Portuguesa: prefixos alfabéticos e sinais unificadores; índices e marcas; 
números; operações aritméticas fundamentais e relações numéricas elementares; frações, potências e 
raízes; teoria de conjuntos e lógica; aplicações (funções) e geometria. 
CONTEUDO PROVA PRÁTICA 
De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, será a reprodução de atividades onde serão 
avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos trabalhos específicos na função. 
O candidato deve mostrar que tem o conhecimento na conversação, interpretação e entendimentos na 
linguagem de LIBRAS. 
 

B) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO COMPLETO E TÉCNICO 
 
2.01 – ESCRITURÁRIO 
LÍNGUA PORTUGUESA - 10 QUESTÕES: Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual.  
Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Processos de coesão textual. Sintaxe de construção: coordenação e 
subordinação. Emprego das classes de palavras.  Morfossintaxe: estrutura e formação de palavras. 
Emprego das classes de palavras. Concordância.  Regência. Significação literal e contextual dos vocábulos. 
Pontuação.  Ortografia oficial. Redação na modalidade escrita, formal e culta da língua portuguesa usada 
contemporaneamente no Brasil. 
MATEMÁTICA - 05 QUESTÕES: Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores 
de números naturais. Problemas.  Sistema decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema 
monetário brasileiro, medidas de comprimento, superfície, volume e massa. Problemas. Razões, 
proporções, Regra de três simples e porcentagem. Problemas.  Geometria: perímetros, áreas e volumes. 
Problemas. Raciocínio Lógico-Matemático. Equação do 1º grau e 2º grau. 
INFORMÁTICA - 05 QUESTÕES: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos 
básicos de operação com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do 
pacote MS-Office; Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, 
ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de 
navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos 
de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de 
computadores, conceitos de hardware e de software. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Itemid=859
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Itemid=859
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/textosbraile.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/grafiainfo.pdf
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CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES: Ética e cidadania; relações 
humanas no trabalho; noções gerais de higiene; prevenção de acidentes, primeiros socorros; notícias sobre 
os temas sócio-econômico; políticos e esportivos da atualidade, veiculadas pela imprensa escrita, falada e 
televisiva; noções gerais de organização e disciplina; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do 
trabalho, compatível com a função. Normas técnicas de redação, editais, correspondências oficiais. Manual 
de redação da Presidência da República. Licitações, legislação do CRAS e Organização Administrativa 
Pública. 
 
2.02 – GUARDA MUNICIPAL FEMININO  
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual.  Paráfrase, perífrase, 
síntese e resumo. Processos de coesão textual. Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. 
Emprego das classes de palavras.  Morfossintaxe: estrutura e formação de palavras. Emprego das classes 
de palavras. Concordância.  Regência. Significação literal e contextual dos vocábulos. Pontuação.  
Ortografia oficial. Redação na modalidade escrita, formal e culta da língua portuguesa usada 
contemporaneamente no Brasil. 
MATEMÁTICA: Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores de números 
naturais. Problemas.  Sistema decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário 
brasileiro, medidas de comprimento, superfície, volume e massa. Problemas. Razões, proporções, Regra de 
três simples e porcentagem. Problemas.  Geometria: perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio 
Lógico-Matemático. Equação do 1º grau e 2º grau. 
CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES 
Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990. (Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências) http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8069.htm  
Lei Federal nº 11.340, de 7 de Agosto de 2006. (Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de 
Execução Penal; e dá outras providências.) http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2006/Lei/L11340.htm  
Lei Federal nº 13,022 de 08 de Agosto de 2014. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2014/Lei/L13022.htm 
Constituição do Município de Tapiratiba de 1990. 
http://www.tapiratiba.sp.gov.br/novo_site/atos_oficiais/leis/1990/20091214140907.pdf  
Lei Federal nº 4.898, de 9 de Dezembro de 1965. (Regula o Direito de Representação e o processo de 
Responsabilidade Administrativa Civil e Penal, nos casos de abuso de autoridade.) 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4898.htm 
 
2.03 – GUARDA MUNICIPAL MASCULINO 
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual.  Paráfrase, perífrase, 
síntese e resumo. Processos de coesão textual. Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. 
Emprego das classes de palavras.  Morfossintaxe: estrutura e formação de palavras. Emprego das classes 
de palavras. Concordância.  Regência. Significação literal e contextual dos vocábulos. Pontuação.  
Ortografia oficial. Redação na modalidade escrita, formal e culta da língua portuguesa usada 
contemporaneamente no Brasil. 
MATEMÁTICA: Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores de números 
naturais. Problemas.  Sistema decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário 
brasileiro, medidas de comprimento, superfície, volume e massa. Problemas. Razões, proporções, Regra de 
três simples e porcentagem. Problemas.  Geometria: perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio 
Lógico-Matemático. Equação do 1º grau e 2º grau. 
CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES 
Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990. (Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências) http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8069.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13022.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13022.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4898.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8069.htm
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Lei Federal nº 11.340, de 7 de Agosto de 2006. (Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras 
providências.) http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm  
Lei Federal nº 13,022 de 08 de Agosto de 2014. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2014/Lei/L13022.htm 
Constituição do Município de Tapiratiba de 1990. 
http://www.tapiratiba.sp.gov.br/novo_site/atos_oficiais/leis/1990/20091214140907.pdf    
Lei Federal nº 4.898, de 9 de Dezembro de 1965. (Regula o Direito de Representação e o processo de 
Responsabilidade Administrativa Civil e Penal, nos casos de abuso de autoridade.) 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4898.htm  
 
2.04 – MOTORISTA 
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual.  Paráfrase, perífrase, 
síntese e resumo. Processos de coesão textual. Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. 
Emprego das classes de palavras.  Morfossintaxe: estrutura e formação de palavras. Emprego das classes 
de palavras. Concordância.  Regência. Significação literal e contextual dos vocábulos. Pontuação.  
Ortografia oficial. Redação na modalidade escrita, formal e culta da língua portuguesa usada 
contemporaneamente no Brasil. 
MATEMÁTICA: Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores de números 
naturais. Problemas.  Sistema decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário 
brasileiro, medidas de comprimento, superfície, volume e massa. Problemas. Razões, proporções, Regra de 
três simples e porcentagem. Problemas.  Geometria: perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio 
Lógico-Matemático. Equação do 1º grau e 2º grau. 
CONHECIMENTOS GERAIS BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES - Ética e Cidadania: direitos e 
deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros, Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e Esportivas divulgadas pela 
imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina 
geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função.  Noções de trânsito; 
noções básicas de mecânica diesel e gasolina; operação e direção de veículos; serviços básicos de 
manutenção; equipamentos de proteção; leis e sinais de trânsito; Segurança no transporte de crianças; 
Manual de Formação de Condutores Veicular. Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, 
conservação, descarte e impactos ambientais, Lei Federal 9.503 de 23/09/1997 que instituiu o Código de 
Trânsito Brasileiro. 
CONTEUDO PROVA PRÁTICA 
De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, será a reprodução de atividades onde serão 
avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos trabalhos específicos na função. 
O candidato deve mostrar que tem o conhecimento em direção e condução e no manuseio de equipamentos 
relativos a Ônibus. 
 
2.05 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual.  Paráfrase, perífrase, 
síntese e resumo. Processos de coesão textual. Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. 
Emprego das classes de palavras.  Morfossintaxe: estrutura e formação de palavras. Emprego das classes 
de palavras. Concordância.  Regência. Significação literal e contextual dos vocábulos. Pontuação.  
Ortografia oficial. Redação na modalidade escrita, formal e culta da língua portuguesa usada 
contemporaneamente no Brasil. 
MATEMÁTICA: Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores de números 
naturais. Problemas.  Sistema decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário 
brasileiro, medidas de comprimento, superfície, volume e massa. Problemas. Razões, proporções, Regra de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13022.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13022.htm
http://www.tapiratiba.sp.gov.br/novo_site/atos_oficiais/leis/1990/20091214140907.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4898.htm
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três simples e porcentagem. Problemas.  Geometria: perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio 
Lógico-Matemático. Equação do 1º grau e 2º grau. 
CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO:  
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina do 
trabalho, compatível com a função. Assepsia e Antissepsia. – Esterilização: úmida e a seco, agentes 
químicos. – Microorganismos patogênicos: protozoários, fungos, bactérias, microbactérias e vírus. – Sinais 
vitais. – Saúde da mulher (Pré-natal, parto e puerpério; coleta de citologia Oncótica do colo Uterino; 
Prevenção do Câncer de Mama: Métodos contraceptivos; Climatério; Gravidez na Adolescência.) – Saúde 
da criança (Puericultura e Pediatria. Imunização) - Saúde do Adolescente - Saúde do Adulto (Programas de 
hipertensão, diabetes, AIDS, Tuberculose e Hanseníase). - Fundamentos de Enfermagem (Curativo, 
Sondagem, Inalação) - Doenças Sexualmente Transmissíveis. - Infecção Hospitalar. – Medidas de higiene e 
segurança para o trabalhador de enfermagem. - Emergências clínico-cirúrgicas e assistência de 
enfermagem. – Primeiros Socorros (Traumas, Fraturas, Queimaduras) EPU. Enfermagens, Cálculos e 
Administração de 
Medicamentos. Guia de Vigilância Epidemiológica – 7ª Edição - Brasil –Ministério da Saúde – O SUS de “a” 
a “z” 3ª edição – Brasília 2009.Calendário Vacinal, Aleitamento Materno. 
 

C) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR 
 
3.01 – CONTADOR 
LEGISLAÇÃO  
Lei Federal nº 8666/93 - Institui normas para licitações e contratos da administração pública 
Lei Complementar nº 101/2000 - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal 
Portaria Interministerial nº 163/2001 - Dispõe sobre normas gerais de consolidação das contas públicas 
Lei nº 6404/76 - Dispõe sobre as sociedades por ações 
Lei nº 11638/2007 - Altera dispositivo da Lei nº 6404/76 
Lei nº 10520/2002 - Institui modalidade de licitação denominada pregão 
Lei Complementar 4.320/1964 - Normas do Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 
balanços da União, Estados Municípios e Distrito Federal. 
Direito Constitucional - arts. 29 a31 / 37 a 43 / 70 a 75 / 156 / 163 a 169 / 205 a 214 e art. 60 do ADCT / 196 
a 200 e art. 77 do ADCT. - Artigos específicos da Administração Pública, Finanças Públicas, Educação e 
Saúde. 
Lei Complementar 709 de 14/01/1993 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO  

Contabilidade Geral: Princípios, registros e conciliações contábeis. Controle e avaliação dos estoques. 
Controle contábil e tratamento dos ativos permanentes: imobilizado e intangível. Demonstrações financeiras: 
balanço patrimonial; demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados e demonstração do resultado do 
exercício. Noções sobre conciliação bancária - cheques e documentos bancários. Contabilidade Pública; 
Noções sobre receita e despesa pública; Demonstrativo de movimento diário de caixa, Execução de cálculos 
e transações financeiras, Planejamento do fluxo de caixa, Práticas do serviço de Tesouraria, Recebimentos, 
pagamentos e quitação em dinheiro ou cheques, de taxas, impostos e outros, Regime de Caixa e 
Competência, Registro de Entrada e Saída de dinheiro, cheques, notas, notas de empenho e outros. Técnicas 
Bancárias, Transações Financeiras, Verificação e Conferência de Saldo de Caixa. Conhecimento da legislação 
local. 
 
3.02 - ENFERMEIRO 
LEGISLAÇÃO: 
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990. 
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BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 399 ‐ Pacto de Gestão. Diário Oficial da União, fevereiro de 2006. 

Brasília, 2006. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006. Brasília, 2006. Aprova a 
Política  
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde. Disponível 
em http://www.saude.gov.br/dab 
BRASIL. Ministério da Saúde. Regionalização da assistência à saúde: Aprofundando a descentralização 
com eqüidade no acesso. Norma Operacional da Assistência à Saúde ‐ NOAS‐SUS 01/2002 (Portaria 

MS/GM n.º 373, de 27 de fevereiro de 2002, e regulamentação complementar). 2ª ed. rev. atual. Brasília: 
MS; 2002. Série A: Normas e Manuais Técnicos. 
BRASIL, Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias – Guia 
de Bolso, 5ª edição ampliada –série B, Textos de Saúde, 2005. (Disponível no endereço eletrônico 
www.saude.gov.br/svs– relação completa de publicação) 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização: 
documento base para gestores e trabalhadores do SUS – 2ª edição Brasília ‐ Ministério da Saúde, 2004. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Política Nacional de Gestão 
Estratégica e Participativa para o SUS – Participa SUS. 2ª edição. Brasília, 2009. Disponível em 
http://www.saude.gov.br 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 
Enfermagem Fundamental: Administração em Enfermagem; Ética em Enfermagem; Exercício Profissional, 
Pesquisa, História da Enfermagem; Sistematização da Assistência de Enfermagem.  Enfermagem em Saúde 
Coletiva: Sistema Único de Saúde; Programas Nacionais de Saúde; Programa de Saúde da Família, 
prevenção e controle das doenças infectoparasitárias, imunopreveníveis e sexualmente transmissíveis; 
epidemiologia e imunização. Saúde do trabalhador em enfermagem.  
Publicações do Ministério da Saúde: 
Boas prática: cálculo seguro Vol.I  Revisão das operações básica gestão 208-2011 COREN disponível em: 
http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-1-revisao-das-operacoes-
basicas.pdf 
Boas prática: cálculo seguro  vol.II  - Cálculo e diluição de medicamentos gestão 2008- 2011 COREN - 
disponível em: 
http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-2-calculo-e-diluicao-de-
medicamentos.pdf 
Erros de medicação - definições e estratégias de prevenção2011 disponível em: 
http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/erros_de_medicacao-
definicoes_e_estrategias_de_prevencao.pdf 
10 passos para segurança do paciente - São Paulo 2010 COREN disponível em: 
http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/10_passos_seguranca_paciente.pdf 
Dengue: manual de enfermagem – adulto e criança. 
Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil 
Amamentação e uso de medicamentos e outras substâncias 
Controle dos Cânceres do Colo do Útero e da Mama 
Guia de vigilância epidemiológica 
Manual de Atenção à Mulher no Climatério/Menopausa 
Manual de Educação em Saúde: Volume 1 
Manual Técnico de Pré-Natal e Puerpério – Atenção Qualificada e Humanizada 
Marco legal: saúde, um direito de adolescentes 
Políticas e diretrizes de prevenção das DST/Aids entre mulheres 
 
3.03 - FISIOTERAPEUTA 
LEGISLAÇÃO: 
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990. 

http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-1-revisao-das-operacoes-basicas.pdf
http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-1-revisao-das-operacoes-basicas.pdf
http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-2-calculo-e-diluicao-de-medicamentos.pdf
http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-2-calculo-e-diluicao-de-medicamentos.pdf
http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/erros_de_medicacao-definicoes_e_estrategias_de_prevencao.pdf
http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/erros_de_medicacao-definicoes_e_estrategias_de_prevencao.pdf
http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/10_passos_seguranca_paciente.pdf
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BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 399 ‐ Pacto de Gestão. Diário Oficial da União, fevereiro de 2006. 

Brasília, 2006. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006. Brasília, 2006. Aprova a 
Política  
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde. Disponível 
em http://www.saude.gov.br/dab 
BRASIL. Ministério da Saúde. Regionalização daassistência à saúde: Aprofundando a descentralização com 
eqüidade no acesso. Norma Operacional da Assistência à Saúde ‐ NOAS‐SUS 01/2002 (Portaria MS/GM n.º 

373, de 27 de fevereiro de 2002, e regulamentação complementar). 2ª ed. rev. atual. Brasília: MS; 2002. 
Série A: Normas e Manuais Técnicos. 
BRASIL, Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias – Guia 
de Bolso, 5ª edição ampliada –série B, Textos de Saúde, 2005. (Disponível no endereço eletrônico 
www.saude.gov.br/svs– relação completa de publicação) 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização: 
documento base para gestores e trabalhadores do SUS – 2ª edição Brasília ‐ Ministério da Saúde, 2004. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Política Nacional de Gestão 
Estratégica e Participativa para o SUS – Participa SUS. 2ª edição. Brasília, 2009. Disponível em 
http://www.saude.gov.br 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 
Fundamentos nas ciências: Conhecimentos básicos: anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, 
neuroanatomia, patologia. Conhecimentos em anatomofisiopatologia das alterações musculoesqueléticas, 
neurológicas e mental, cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas. Fundamentos de Fisioterapia. 
Técnicas básicas em: cinesioterapia motora, manipulações, cinesioterapia respiratória, fisioterapia 
respiratória em UTI. Técnicas preventivas nas: alterações musculoesqueléticas, , cinesioterapia respiratória, 
fisioterapia respiratória em UTI. Técnicas preventivas nas: alterações musculoesqueléticas, prevenção de 
escaras de decúbito, complicações do aparelho respiratório. Técnicas de treinamento em locomoção e de 
ambulação: conhecimentos básicos em eletro, foto e termoterapia. Conhecimentos básicos em 
mecanoterapia e em métodos e técnicas cinesioterápicas que promovam a reeducação funcional. 
Fisioterapia nos diferentes aspectos clínicos e cirúrgicos (fase hospitalar ou ambulatorial). Atendimento nas 
fases pré e pós-operatórias nas diversas patologias. Ortopedia e traumatologia - pacientes submetidos à 
tração transesquelética, osteossínteses e fixadores externos, amputações e alterações neurológicas 
periféricas. Clínica médica - pacientes com alterações cardiorrespiratórias, metabólicas, infectocontagiosas, 
com sequelas ou não. Neurocirurgia e Neuroclínica -pacientes com alterações de consciência ou não, 
submetidos a tratamento clínico, pré ou pós-operatórios de patologias neurológicas, sequelados ou não, 
com vários graus de acometimento. Pediatria -pacientes com alterações respiratórias, motoras ou 
metabólicas decorrentes de afecções cirúrgicas, neurológicas, ortopédicas e outros. Clínica cirúrgica- 
pacientes em pré ou pós- -operatórios de cirurgias abdominais ou torácicas com alterações respiratórias ou 
não. Fisioterapia Na Ortopedia E Medicina Do Esporte, 2ª Edição . 1993, James A. Gouíd, Editora Manole; 
Krusen. Tratado De Medicina Física E Reabilitação, 3ª Edição. 1986, Frederic J. Kottke, G. Keith Stillwell, 
Justus F. Lehmann, Editora Manole. Propedeutica Neurologica Básica, 1996- 5< Reimpressão, Editora 
Atheneu, Wilson Luis Sanvito. Medicina De Reabilitação- - Princípios E Pratica, Volume1e2 1992, Joel A. 
Delisa, Editora Manole, Fisioterapia- Avaliação E Tratamento, 2ª Edição- 1993, Susan B. U'sullivan, Thomas 
J.Schimitz Cash - Neurologia Para Fisioterapeutas, 4ª Edição. 1987, Patricia A. Downie, Editora 
Panamericana. 
 
3.04 – NUTRICIONISTA  
LEGISLAÇÃO:  
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990. 
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BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 399 / Pacto de Gestão. Diário Oficial da União, fevereiro de 2006. 
Brasília, 2006. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006. Brasília, 2006. Aprova a 
Política  
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde. Disponível 
em  
http://www.saude.gov.br/dab 
BRASIL. Ministério da Saúde. Regionalização da assistência à saúde: Aprofundando a descentralização 
com eqüidade no acesso. Norma Operacional da Assistência à Saúde / NOAS-SUS 01/2002 (Portaria 
MS/GM n.º 373, de 27 de fevereiro de 2002, e regulamentação complementar). 2ª ed. rev. atual. Brasília: 
MS; 2002. Série A: Normas e Manuais Técnicos. 
BRASIL, Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias – Guia 
de Bolso, 5ª edição ampliada –série B, Textos de Saúde, 2005. (Disponível no endereço eletrônico 
www.saude.gov.br/svs– relação completa de publicação) 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização: 
documento base para gestores e trabalhadores do SUS – 2ª edição Brasília - Ministério da Saúde, 2004. 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Política Nacional de Gestão 
Estratégica e Participativa para o SUS – Participa SUS. 2ª edição. Brasília, 2009. Disponível em 
http://www.saude.gov.br 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 
Programa Nacional de Alimentação Escoalr - http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-
escolar/alimentacao-escolar-legislacao  ; História da nutrição; - Administração e nutrição; - Manipulação de 
alimentos; - Aplicabilidade das funções administrativas na garantia da qualidade -- Preparação do ambiente 
à manipulação.  - Controle e supervisão de equipamentos de cozinha, gêneros alimentícios e recursos 
humanos subordinados à sua área de trabalho; - Elaboração de cardápios especiais necessários ao 
fornecimento de alimentação nas diversas áreas de atuação.  - Dietas básicas, modificadas e 
especiais.Dietoterapia Aplicada a Doenças Crônicas; Gestantes de Crianças: 

Epidemiologia & Saúde Roquayrol M. Z, NoromarFº. A.  1º Ed., Medsi, 1999. HAZELWOOD, D. E Mclean, 
A.C. manual de higiene para manipulação de alimentos. São Paulo: Varela, 1.994. MEZOMO, Iracema F. de 
Barros. A administração de serviços de alimentos. São Paulo: I. F. de B. Mezomo, 1.994. OLIVEIRA, Norita 
Faria Wood e NERY, Marly. Administração em serviços de nutrição. Rio de Janeiro: Âmbito Cultural Edições, 
1986. SCHILLING, Magali. Qualidade em nutrição: método de melhorias contínuas ao alcance de indivíduos 
e coletividade. São Paulo: Varela, 1995. TEIXEIRA, Suzana Maria Ferreira; OLIVEIRA, Zélia Milet 
Cavalcanti de REGO, Josedira Carvalho do e BISCONTINI, Telma Maria Barreto. Administração aplicada às 
unidades de alimentação e nutrição. São Paulo: Livraria Atheneu, 1990. VASCONCELOS, Francisco 
A.Guedes – Avaliação Nutricional de Coletividades. Florianópolis: Es.Da UFSC, 1993.] BIZZO, Maria Letícia 
Galluzzi; LEDER, lídia. Educação nutricional nos parâmetros curriculares nacionais para o ensino 
fundamental. Campinas: Rev. Nutri. Vol. 18 n. 5. set./out., 2005. 
BOOG, Maria Cristina Faber. Educação alimentar: aspectos simbólicos dos alimentos. São Paulo: Diálogos 
Akátu - Instituto Akatu nº 4, 2003. BOOG Maria Cristina Faber. O Professor e a Alimentação Escolar: 
Ensinando a amar a terra e o que a terra produz. Campinas, SP :Komedi, 2008. BOOG Maria Cristina Faber; 
MOTTA, Denise Giacomoda. Educação Nutricional. São Paulo: Ibrasa, 1984. BOOG,Maria Cristina 
Faber. Educação Nutricional: Passado, Presente, Futuro. Campinas: Rev. Nutri. PUCCAMP, 10(1): 5-19 
jan./jun., 1997. GAGLIONE, Cristina Pereira. Educação Nutricional: Teoria e Prática. São Paulo: Nutrição 
Saúde e Performance, s. ano. HOLAND, Cecília V. Comida nutritiva e questões educacionais. São Paulo: 
Rev. Avisa lá, ed. especial nov., 2005. 
 
3.05 – PSICÓLOGO CRAS 
LEGISLAÇÃO 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948); 
Constituição Federal de 1988 (Da Ordem Social – Assistência Social);  
BRASIL. Lei n. 11.340, de 07.08.2006 - Violência doméstica e familiar contra a mulher. 

http://www.saude.gov.br/
http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar/alimentacao-escolar-legislacao
http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar/alimentacao-escolar-legislacao
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BRASIL, LEI Nº 12.594, de janeiro de 2012. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo; 
Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004;  
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA/1990 – 2ª Edição – versão atualizada;  
Lei Nº 12010, de 03 agosto de 2009 (altera o ECA);  
PNI – Política Nacional do Idoso/1994;  
Estatuto do Idoso;  
Lei Nº 12.435 de 06 de julho de 2011;  
Orientações técnicas – Centro de Referência de Assistência Social – CRAS – Brasília – 2009;  
Orientações técnicas sobre o PAIF – vol.1 – O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, 
segundo a Tipificação Nacional de Serviços Sócio assistenciais;  
SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos – MDS –  
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/servicos/convivencia-e-fortalecimento-de-vínculos;  
Norma Operacional Básica da Assistência Social – NOB SUAS/2005;  
Norma Operacional Básica de Recursos Humanos – NOB RH/2006; 
Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência/ 1989;  
Legislação Federal, que assegura direitos das pessoas com deficiência;  
Legislação específica do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social, Benefícios Eventuais e 
do  Programa Bolsa-Família. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conteúdo Programático: A saúde mental no SUS: níveis de assistência e sua integração; Saúde mental na 
atenção  
primária/atenção básica à saúde; saúde mental e PSF. Atuação do Psicólogo em equipes multiprofissionais 
na saúde coletiva e na saúde mental: multiprofissionalidade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. 
Atuação do psicólogo no SUAS - Sistema Único de Assistência Social, Protagonismo Juvenil e Trabalho 
Social com Juventude. Trabalho Social 10com Famílias. Princípios da Análise Institucional. Processos de 
Exclusão/Inclusão Social. Construção Social da Violência. Apoio matricial em saúde mental. Concepções 
sobre grupos e instituições. Clínica ampliada à construção de projetos terapêuticos singulares na lógica da 
atenção psicossocial. Princípios da intersetorialidade. Trabalho em Rede. Critérios de normalidade, 
concepção de saúde e doença mental. Reforma psiquiátrica no Brasil. Reabilitação/reinserção psicossocial, 
clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico. A Política Nacional de Saúde Mental e a nova 
lógica assistencial em Saúde Mental: a Lei 10.216; manuais, instrutivos e portarias ministeriais da área de 
saúde mental. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS): regulamentação, funcionamento e clínica 
cotidiana. Conceitos e procedimentos básicos de Psicoterapia. Ética profissional. Psicologia Social. Terapia 
Breve. Orientação Familiar. 
 
3.06 – PSICÓLOGO EDUCACIONAL 
LEGISLAÇÃO:  
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 399 ‐ Pacto de Gestão. Diário Oficial da União, fevereiro de 2006. 

Brasília, 2006. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006. Brasília, 2006. Aprova a 
Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da 
Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde. 
Disponível em http://www.saude.gov.br/dab 
BRASIL. Ministério da Saúde. Regionalização da assistência à saúde: Aprofundando a descentralização 
com eqüidade no acesso. Norma Operacional da Assistência à Saúde ‐ NOAS‐SUS 01/2002 (Portaria 

MS/GM n.º 373, de 27 de fevereiro de 2002, e regulamentação complementar). 2ª ed. rev. atual. Brasília: 
MS; 2002. Série A: Normas e Manuais Técnicos. 
BRASIL, Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias – Guia 
de Bolso, 5ª edição ampliada – série B, Textos de Saúde, 2005. (Disponível no endereço eletrônico 
www.saude.gov.br/svs – relação completa de publicação) 

http://www.saude.gov.br/dab
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BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização: 
documento base para gestores e trabalhadores do SUS – 2ª edição Brasília ‐ Ministério da Saúde, 2004.  

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Política Nacional de Gestão 
Estratégica e Participativa para o SUS – Participa SUS. 2ª edição. Brasília, 2009. Disponível em 
http://www.saude.gov.br 
LEI FEDERAL Nº 8069/90; Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e suas alterações; Art 1º 
ao 4º, 15ao 18 e 53 ao 59; 208; 232 e 245.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 
Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais – Paulo Dalgalarrondo – Ed. Artes Médicas; Como 
Trabalhamos com Grupos, David E. Zimeinan, Luis Carlos Osório (colaboradores) Ed. Artes Médicas; - 
Psicodiagnóstico, Processo de Intervenção , Marilia Ancona – Lopez (org.) Editora Cortez; Arminda 
Aberastury- Psicanálise da Criança, Teoria e  
Técnica – Ed. Artmed;Fundamentos Básicos das Grupoterapias, David E. Zimerman, Ed. Artes Médicas. 
Introdução a Obra de Melanie Klein, Hanna Segal, Ed. Imago; O Processo Psicodiagnóstico e as Técnicas 
Projetivas, Martins 
Fontes, Maria Luisa Siqueira de O.(org).; Relatório Final da III Conferência Nacional de Saúde Mental, 
“Cuidar Sim, Excluir Não” Ministério da Saúde. ABERASTURY, A. Psicanálise da Criança, Teoria e Técnica. 
Ed. Artmed.  
ABERASTURY, A.; KNOBEL, M. Adolescência Normal: Um Enfoque Psicanalítico. Ed. Artmed.  BEE, H. A 
Criança em Desenvolvimento. Ed. Artes Médicas. BLEGER, J. Temas de psicologia. Entrevista e grupos. 
São Paulo: Martins Fontes. BOCK, A. M., FURTADO, O. e TEIXEIRA, M. L. Psicologias: uma introdução ao 
estudo de Psicologia. São Paulo: Ed. Saraiva. GARDNER, H. A criança Pré-escolar: como pensa e como a 
escola pode ensiná-la. Porto Alegre: Artes Médicas. MEIRA, M. E. M.; ANTUNES, M. A. M. (Orgs.) 
Psicologia escolar: práticas críticas. São Paulo: Casa do Psicólogo. MEIRA, M. E. M.; ANTUNES, M. A. M. 
(Orgs.) Psicologia escolar: teorias críticas. São Paulo: Casa do Psicólogo. OCAMPO, M. L. S. e outros. O 
Processo de Psicodiagnóstico e as Técnicas Projetivas. São Paulo: Martins Fontes. PATTO, M. H. S. (Org.) 
Introdução à Psicologia Escolar. São Paulo: Casa do Psicólogo. PATTO, M. H. S. A produção do fracasso 
escolar: histórias de submissão e rebeldia. São Paulo: Casa do Psicólogo. PIAGET, J. Seis estudos de 
psicologia. Rio de Janeiro: Forense. WECHSLER, S. M. Psicologia Escolar: pesquisa, formação e prática. 
Campinas: Ed. Alínea. ZIMERMAN, D.E. e OSORIO L.C. (org) Como trabalhamos com Grupos. Porto 
Alegre: Ed. Artes Médicas.  
 

D) CARGOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 
 
4.01 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
LEGISLAÇÃO: 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL promulgada em 5 de outubro de 1988 - Art. 5°; 
37 ao 41; 205 ao 214 e 227 ao 229; 
LEI FEDERAL Nº 9394/96; Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; e suas Alterações; 
LEI FEDERAL Nº 8069/90; Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; e suas alterações, 
especificamente os artigos: 1º ao 6º, 15 ao 18 e 53 ao 59;  60 ao 69; 208; 232 e 245. 
LEI FEDERAL Nº 11.494/07; Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação –FUNDEB; 
PARECER CNE/CEB Nº 20/09 de 11/11/2009 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº  05/09 de 17/12/2009; Institui 
as Diretrizes Curriculares Nacional para a Educação Infantil; 
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – Referencial Curricular Nacional – Vol.  01 ao 03 - 
Educação Infantil; 
LEI FEDERAL Nº 11.274/06 – Amplia a duração do Ensino Fundamental para nove anos; 
PARECER CNE/CEB Nº 04/98 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 02/98; Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacional para o Ensino Fundamental; 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO:  
MEC – Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças. 2009. 
MEC disponível em www.mec.gov.br. 

http://www.mec.gov.br/
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MEC- Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil, Volumes 1 e 2. 
MEC – Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Volumes 1, 2 e 3. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares NacionaisV. 1 ao 10 - Rio de 
Janeiro. 
KISHIMOTO, TsukoMorchida – “O jogo e a Educação Infantil” - São Paulo: Pioneira 1988; 
KRAMER, Sônia “ Com a pré-escola nas mãos- Uma alternativa curricular para a Educação Infantil “ – São 
Paulo: Ática, 2001;  
LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 1997. 
PERRENOUD, Philippe – “ 10 Novas Competências para Ensinar” – Editora Artmed – P. Alegre -2000. 
PIAGET, J. Psicologia da Criança. Rio de Janeiro: Diefel, 1978;  
FERREIRO, Emília. Com todas as letras. São Paulo: Cortez, 1991 
MANTOAN, Maria Teresa Egler. Inclusão Escolar – O que é? Por que? Como fazer? – Cotidiano Escolar. 
Editora Moderna – 2ª edição, 2006 
 
4.02 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I 
LEGISLAÇÃO: 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL promulgada em 5 de outubro de 1988 - Art. 
205 ao 214 e 227 ao 229; 
LEI FEDERAL Nº 9394/96; Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; e suas Alterações; 
LEI FEDERAL Nº 8069/90; Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; e suas alterações, 
especificamente os artigos: 1º ao 6º, 15 ao 18 e 53 ao 59;  60 ao 69; 208; 232 e 245. 
LEI FEDERAL Nº 11.494/07; Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação –FUNDEB; 
LEI FEDERAL Nº 11.274/06 – Amplia a duração do Ensino Fundamental para nove anos; 
PARECER CNE/CEB Nº 07/10 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/10; Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacional para a Educação Básica; 
RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 03/10 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacional para a Educação de Jovens e 
Adultos; 
PARECER CNE/CEB Nº 20/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº  05/09; Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacional para a Educação infantil; 
PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/09; Institui as Diretrizes Operacionais para 
atendimento educacional especializado na educação básica modalidade educação especial. 
PARECER CNE/CEB Nº 11/2010 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 7/2010; Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacional para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos; 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO:  
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. V. 1 ao 10 - Rio de 
Janeiro. 
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Indagações sobre currículo: 5 cadernos: 1 – Currículo e 
desenvolvimento humano – 2 – Educandos e Educadores – Seus direitos e o currículo – 3 – currículo, 
conhecimento e cultura – 4 Diversidade e currículo – 5 currículo e Avaliação. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Ite
mid=859 
ARROYO, Miguel G. Ofício de Mestre - imagens e auto-imagens. Petrópolis: Editora Vozes, 2000.  
ALARCÃO, ISABEL – Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva. Editora Cortez, 2005.  
BEAUDOIN, M. N, Taylor, M. Bullying e desrespeito: Como acabar com essa cultura na escola. Porto Alegre: 
Artmed, 2006. 
CANDAU, Vera Maria (org.). Reinventar a escola. Petrópolis: Editora Vozes, 2000. 
CORTELLA, Mário Sérgio. A Escola e o Conhecimento. Editora Cortez. 
DELORS, Jacques. Educação: Um tesouro a descobrir. UNESCO, MEC. São Paulo. Ed. Cortes, 1999. 
ELIAS, Marisa Del Cioppo. De Emílio à Emília: a trajetória da alfabetização. Série Pensamento e Ação no 
magistério. São Paulo: Scipione, 2000.  
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Ed. Paz e Terra, 1996. 

http://ibsociologia.entregadordenoticias.net/registra_clique.php?id=H%7C15133726%7C62539%7C731&url=http%3A%2F%2Fwww.cesarcallegari.com.br%2F%2Ffiles%2Farquivos%2F1292009455.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Itemid=859
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Itemid=859
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____________.Pedagogia da esperança: um reencontro com a Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra (3 ed. 1994), 245 p. 
____________. Pedagogia do Oprimido. Ed. Paz e Terra, 1996. 
HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2004. 
LERNER, Délia. Ler e Escrever na Escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Cortez, 1991 
MANTOAN, Maria Teresa Egler. Inclusão Escolar – O que é? Por quê? Como fazer? – Cotidiano Escolar. 
Editora Moderna – 2ª edição, 2006 
PERRENOUD, Philippe – “ 10 Novas Competências para Ensinar” – Editora Artmed – P. Alegre -2000. 
 
4.03 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – ARTES 
LEGISLAÇÃO: 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL promulgada em 5 de outubro de 1988 - 
Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230 
LEI FEDERAL Nº 9394/96; Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; e suas alterações; 
LEI FEDERAL Nº 8069/90; Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; e suas alterações, 
especificamente os artigos: 1º ao 6º, 15 ao 18 e 53 ao 59;  60 ao 69; 208; 232 e 245. 
LEI FEDERAL Nº 11.494/07; Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB; 
PARECER CNE/CEB Nº 07/10 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/10; Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacional para a Educação Básica 
PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/09; Institui as Diretrizes Operacionais para 
atendimento educacional especializado na educação básica modalidade educação especial; 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO:  
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Indagações sobre currículo: 5 cadernos: 1 – Currículo e 
desenvolvimento humano – 2 – Educandos e Educadores – Seus direitos e o currículo – 3 – currículo, 
conhecimento e cultura – 4 Diversidade e currículo – 5 currículo e Avaliação. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Ite
mid=859 
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Parâmetro Curricular Nacional: 5ª a 8ª séries do Ensino 
Fundamental – volume 01 – Introdução aos Parâmetros e Volume 07 – Artes 
FERREIRA, Sueli. O ensino das artes: construindo caminhos. Campinas (SP), Papirus, 2001; 
GOMBRICH, E.H. A história da Arte. 16º ed. Rio de janeiro: LTC, 1999. 
OLIVEIRA, Marilda Oliveira de (org). Arte, Educação e Cultura. Santa Maria: Ed. da UFSM, 2007. 
SALLES, Cecília Almeida. Gesto inacabado processo de criação artística. São Paulo: Annablume, 2007. 
SANTOS, Inaicyra Falcão dos. Corpo e Ancestralidade: uma proposta pluricultural de dança, arte, educação. 
São Paulo: Terceira Margem, 2006 
 
4.04 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – CIÊNCIAS 
LEGISLAÇÃO: 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL promulgada em 5 de outubro de 1988 - 
Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230 
LEI FEDERAL Nº 9394/96; Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; e suas alterações; 
LEI FEDERAL Nº 8069/90; Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; e suas alterações, 
especificamente os artigos: 1º ao 6º, 15 ao 18 e 53 ao 59;  60 ao 69; 208; 232 e 245. 
LEI FEDERAL Nº 11.494/07; Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB; 
PARECER CNE/CEB Nº 07/10 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/10; Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacional para a Educação Básica 
PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/09; Institui as Diretrizes Operacionais para 
atendimento educacional especializado na educação básica modalidade educação especial; 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO:  

javascript:ccs('txt_html/ccs/popupsP/08.php')
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Itemid=859
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Itemid=859
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BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Indagações sobre currículo: 5 cadernos: 1 – Currículo e 
desenvolvimento humano – 2 – Educandos e Educadores – Seus direitos e o currículo – 3 – currículo, 
conhecimento e cultura – 4 Diversidade e currículo – 5 currículo e Avaliação. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Ite
mid=859 
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Parâmetro Curricular Nacional: 5ª a 8ª séries do Ensino 
Fundamental – volume 01 – Introdução aos Parâmetros e Volume 04 – Ciências. 
HAMBURGER, Ernst W. (org). O desafio de ensinar ciências no século XXI. SP Edusp, 2000; 
CORSON, W.H. Manual Global de Ecologia. São Paulo: Augustus, 1993. 
FRIAÇA, A. C. S.; DALPINO, E.;SODRÉ JR.; L. JATENCO - PEREIRA, V. (orgs.) Astronomia: uma visão 
geral do universo. São Paulo: EDUSP, 2000. 
SADAVA, D. HELLER, H.C [et al] . 9 ed. Vida: a ciência da biologia. Porto Alegre: Artmed, 2009. 3v. (Vol. 1. 
Célula e Hereditariedade; Volume 2. Evolução, diversidade e ecologia; Volume 3. Planetas e animais). 
TEIXEIRA, W., TAIOLI, F., FAIRCHILD, T., TOLEDO, C. (orgs.). Decifrando a Terra. 2.ed. São Paulo: 
Companhia Editora 
Nacional, 2009 
 
4.05 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – EDUCAÇÃO FÍSICA 
LEGISLAÇÃO: 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL promulgada em 5 de outubro de 1988 - 
Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230 
LEI FEDERAL Nº 9394/96; Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; e suas alterações; 
LEI FEDERAL Nº 8069/90; Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; e suas alterações, 
especificamente os artigos: 1º ao 6º, 15 ao 18 e 53 ao 59;  60 ao 69; 208; 232 e 245. 
LEI FEDERAL Nº 11.494/07; Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB; 
PARECER CNE/CEB Nº 07/10 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/10; Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacional para a Educação Básica 
PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/09; Institui as Diretrizes Operacionais para 
atendimento educacional especializado na educação básica modalidade educação especial; 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO:  
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Indagações sobre currículo: 5 cadernos: 1 – Currículo e 
desenvolvimento humano – 2 – Educandos e Educadores – Seus direitos e o currículo – 3 – currículo, 
conhecimento e cultura – 4 Diversidade e currículo – 5 currículo e Avaliação. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Ite
mid=859 
BRASIL - Parâmetro Curricular Nacional de Educação Física - volume 7 - 1ª a 4ª séries do Ensino  
Fundamental e volume 8 – 5ª a 8ª séries do Ensino fundamental 
BREGOLATO, Roseli Aparecida. Cultura Corporal do Jogo. São Paulo: Ícone, 2008 
BROICH, Josef. Jogos para crianças. Editora Loyola, 4ª edição, São Paulo, 1996. 
FREIRE, João Batista. Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação física. São Paulo: Scipione, 
1989.  
(Pensamento e Ação no Magistério, 12). 
MANOEL, Edison de Jesus, KIBUBUN, Eduardo, TANI, Goetal.  Educação física escolar: fundamentos de 
uma abordagem desenvolvimentista. São Paulo: EPU/EDUSP, 1988. 
MATTOS, Mauro Gomes e Neira, Marcos Garcia.  Educação Física Infantil: construindo o movimento na 
escola. Phorte Editora, São Paulo, 1999. 
MEDINA, J.P.S. O brasileiro e o seu corpo: educação e política do corpo. Campinas. Papirus, 1990. 
COLETIVO DE AUTORES: Metodologia do ensino de educação física. São Paulo: Cortez, 1992. (Coleção 
magistériodo 2º grau. Série (Formação de professor). 
 
4.06 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – GEOGRAFIA 
LEGISLAÇÃO: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Itemid=859
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Itemid=859
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Itemid=859
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Itemid=859
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL promulgada em 5 de outubro de 1988 - 
Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230 
LEI FEDERAL Nº 9394/96; Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; e suas alterações; 
LEI FEDERAL Nº 8069/90; Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; e suas alterações, 
especificamente os artigos: 1º ao 6º, 15 ao 18 e 53 ao 59;  60 ao 69; 208; 232 e 245. 
LEI FEDERAL Nº 11.494/07; Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB; 
PARECER CNE/CEB Nº 07/10 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/10; Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacional para a Educação Básica 
PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/09; Institui as Diretrizes Operacionais para 
atendimento educacional especializado na educação básica modalidade educação especial; 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO:  
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Indagações sobre currículo: 5 cadernos: 1 – Currículo e 
desenvolvimento humano – 2 – Educandos e Educadores – Seus direitos e o currículo – 3 – currículo, 
conhecimento e cultura – 4 Diversidade e currículo – 5 currículo e Avaliação. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Ite
mid=859 
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Parâmetro Curricular Nacional: 5ª a 8ª séries do Ensino 
Fundamental – volume 01 – Introdução aos Parâmetros e Volume 05 – Geografia 
 LUCCI, Elian Alabi. Geografia Geral e do Brasil – ensino médio. 1 de. São Paulo: Saraiva, 2003; 
SANTOS, Milton.Por uma nova Geografia: da Crítica da Geografia a uma Geografia Crítica; 2.ed.- São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo,2004; 
GEOGRAFIA GERAL (Américas, África, Ásia, Europa e Oceania) e Geografia do Brasil:Geografia Física dos 
Continentes; Geologia, clima, relevo, vegetação, hidrografia, solos. ASPECTOS SOCIAIS E POLÍTICOS. 
Sistema de governo; População (crescimento vegetativo, emigração, imigração e xenofobia); IDH; 
Urbanização; Meio ambiente; Transportes e turismo. 
 
4.07 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – HISTÓRIA 
LEGISLAÇÃO: 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL promulgada em 5 de outubro de 1988 - 
Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230 
LEI FEDERAL Nº 9394/96; Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; e suas alterações; 
LEI FEDERAL Nº 8069/90; Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; e suas alterações, 
especificamente os artigos: 1º ao 6º, 15 ao 18 e 53 ao 59;  60 ao 69; 208; 232 e 245. 
LEI FEDERAL Nº 11.494/07; Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB; 
PARECER CNE/CEB Nº 07/10 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/10; Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacional para a Educação Básica 
PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/09; Institui as Diretrizes Operacionais para 
atendimento educacional especializado na educação básica modalidade educação especial; 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO:  
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Indagações sobre currículo: 5 cadernos: 1 – Currículo e 
desenvolvimento humano – 2 – Educandos e Educadores – Seus direitos e o currículo – 3 – currículo, 
conhecimento e cultura – 4 Diversidade e currículo – 5 currículo e Avaliação. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Ite
mid=859 
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Parâmetro Curricular Nacional: 5ª a 8ª séries do Ensino 
Fundamental – volume 01 – Introdução aos Parâmetros e Volume 06 – História 
FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 1994; 
HISTÓRIA DO BRASIL – Colonial; Imperial; Republicano; Atualidades; 
HISTÓRIA MEDIEVAL E MODERNA; Invasões Bárbaras; Romanização e Barbarização da Europa; Império 
de Carlos Magno; Cruzadas; Reconquista Ibérica; Expansão Marítima Europeia (Sistema Colonial); 
Renascimento Urbano, Comercial e Cultural; Mercantilismo Formação dos Estados Nacionais; História 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Itemid=859
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Itemid=859
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Itemid=859
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Itemid=859
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Contemporânea – Era das Revoluções (Industrial, Francesa, Russa); Capitalismo Anarquismo e Socialismo; 
Liberalismo; Imperialismo e partilha da África (Neocolonialismo); I e II Guerras Mundiais; Queda da Bolsa de 
Valores; Guerra Fria; Globalização (EU, Nafta, Tigres Asiáticos, etc.); Atualidades. 
 
4.08 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – INGLÊS 
LEGISLAÇÃO: 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL promulgada em 5 de outubro de 1988 - 
Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230 
LEI FEDERAL Nº 9394/96; Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; e suas alterações; 
LEI FEDERAL Nº 8069/90; Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; e suas alterações, 
especificamente os artigos: 1º ao 6º, 15 ao 18 e 53 ao 59;  60 ao 69; 208; 232 e 245. 
LEI FEDERAL Nº 11.494/07; Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB; 
PARECER CNE/CEB Nº 07/10 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/10; Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacional para a Educação Básica 
PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/09; Institui as Diretrizes Operacionais para 
atendimento educacional especializado na educação básica modalidade educação especial; 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO:  
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Indagações sobre currículo: 5 cadernos: 1 – Currículo e 
desenvolvimento humano – 2 – Educandos e Educadores – Seus direitos e o currículo – 3 – currículo, 
conhecimento e cultura – 4 Diversidade e currículo – 5 currículo e Avaliação. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Ite
mid=859 
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Parâmetro Curricular Nacional: 5ª a 8ª séries do Ensino 
Fundamental –volume 01 – Introdução aos Parâmetros e Volume 09 – Língua Estrangeira 
DIXON, ROBERT Graded Exercises in English Ao Livro Técnico; 
MILLER, CYRIL A Grammar of Modern Enghish for Foreign Student Longman 1987; 
GRAMÁTICA DA LÍNGUA INGLESA - Ed Ática 2002. 
 
4.09 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – LÍNGUA PORTUGUESA 
LEGISLAÇÃO: 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL promulgada em 5 de outubro de 1988 - 
Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230 
LEI FEDERAL Nº 9394/96; Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; e suas alterações; 
LEI FEDERAL Nº 8069/90; Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; e suas alterações, 
especificamente os artigos: 1º ao 6º, 15 ao 18 e 53 ao 59;  60 ao 69; 208; 232 e 245. 
LEI FEDERAL Nº 11.494/07; Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB; 
PARECER CNE/CEB Nº 07/10 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/10; Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacional para a Educação Básica 
PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/09; Institui as Diretrizes Operacionais para 
atendimento educacional especializado na educação básica modalidade educação especial; 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO:  
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Indagações sobre currículo: 5 cadernos: 1 – Currículo e 
desenvolvimento humano – 2 – Educandos e Educadores – Seus direitos e o currículo – 3 – currículo, 
conhecimento e cultura – 4 Diversidade e currículo – 5 currículo e Avaliação. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Ite
mid=859 
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Parâmetro Curricular Nacional: 5ª a 8ª séries do Ensino 
Fundamental – volume 01 – Introdução aos Parâmetros e Volume 02 – Língua Portuguesa 
BERNARDO TORO J. A Construção do Público: Cidadania, Democracia E Participação. Coleção: Serie 
Desafios 
Hoje; Ano Edição: 2005; 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Itemid=859
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Itemid=859
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Itemid=859
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Itemid=859


 

       PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA – SP 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº CP - 01/2014 

 

Concurso Público de Provas e Títulos nº  CP - 01/2014 –                                                                   Prefeitura da Tapiratiba – SP IBC - Página 17 
 

LOPES, E. Fundamentos da Linguística contemporânea. 2. ed. São Paulo, Cultrix, 1977; 
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
CANDIDO, Antonio. Literatura e Sociedade. 10ª. Ed. São Paulo: Ouro sobre Azul, 2008. COLOMER, Teresa; 
CAMPS, 
Anna. Ensinar a ler, ensinar a compreender. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor - Aspectos cognitivos da leitura. Campinas, São Paulo: Pontes, 2005. 
KOCH, Ingedore G. Villaça. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 2008. 
 
4.10 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – MATEMÁTICA 
LEGISLAÇÃO: 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL promulgada em 5 de outubro de 1988 - 
Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230 
LEI FEDERAL Nº 9394/96; Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; e suas alterações; 
LEI FEDERAL Nº 8069/90; Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; e suas alterações, 
especificamente os artigos: 1º ao 6º, 15 ao 18 e 53 ao 59;  60 ao 69; 208; 232 e 245. 
LEI FEDERAL Nº 11.494/07; Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB; 
PARECER CNE/CEB Nº 07/10 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/10; Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacional para a Educação Básica 
PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/09; Institui as Diretrizes Operacionais para 
atendimento educacional especializado na educação básica modalidade educação especial; 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO:  
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Indagações sobre currículo: 5 cadernos: 1 – Currículo e 
desenvolvimento humano – 2 – Educandos e Educadores – Seus direitos e o currículo – 3 – currículo, 
conhecimento e cultura – 4 Diversidade e currículo – 5 currículo e Avaliação. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Ite
mid=859 
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Parâmetro Curricular Nacional: 5ª a 8ª séries do Ensino 
Fundamental – volume 01 – Introdução aos Parâmetros e Volume 03 – Matemática 
Objetivos e seleção de conteúdos da Matemática no Ensino Fundamental; Aprender e ensinar Matemática 
no Ensino 
Fundamental: o professor e o saber matemático; O aluno e o saber matemático; As relações professor-aluno 
e aluno-aluno; A resolução de problemas e o ensino-aprendizagem de Matemática; Avaliação em 
Matemática; Meios para ensinar e aprender Matemática no Ensino Fundamental: possibilidades da história 
da Matemática; Jogos nas aulas de Matemática; O uso das calculadoras. 
CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO DO ENSINO DE MATEMÁTICA CAEM. Jogos e resolução de 
Problemas. Uma estratégia para o ensino da Matemática. São Paulo: IME/USP., v6, 1996; 
PARRA, Cecília & SAIZ, Irma. A didática da Matemática, reflexões psicopedagógicas. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1995. 
 
 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Itemid=859
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Itemid=859
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ANEXO III – FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS 
 

 

NOME DO CANDIDATO:  

Nº DO RG: 

CÓDIGO E CARGO PARA O QUAL CONCORRE:  

 
 
Declaro que os documentos apresentados para serem avaliados na prova de títulos correspondem à minha 
participação pessoal em eventos educacionais nos quais obtive êxito de aprovação. 
 
 
Declaro, ainda, que ao encaminhar a documentação listada na relação acima para avaliação da prova de Títulos, estou 
ciente que assumo todos os efeitos previstos no edital do Concurso Público quanto à plena autenticidade e validade 
dos mesmos, inclusive no que toca às sanções e efeitos legais. 
 
OBSERVAÇÃO: ESTE FORMULÁRIO DEVERÁ SER COLOCADO DEN TRO DO ENVELOPE, DEVIDAMENTE 
LACRADO, CONTENDO OS TÍTULOS APRESENTADOS.  
 
 

 
TAPIRATIBA - SP ____ de _________ de 2014.                              

 
 
 

ASSINATURA CANDIDATO: ___________________________ 
 

  

DESCRIÇÃO Nº DE PONTOS 
POR TÍTULO 

TÍTULOS APRESENTADOS 
(RELACIONE NOS RESPECTIVOS ITENS) 

PARA USO 
EXCLUSIVO do 
Instituto Brio 
Conhecimentos  

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

Curso de Doutorado  
(pós-graduação stricto sensu) por curso 

3,0 
 Limitado a um título 

  

Curso de Mestrado  
(pós-graduação stricto sensu) por curso 

2,0  
Limitado a um título 

  

Curso de Especialização  
(pós-graduação lato sensu) por curso – com 
carga horária de no mínimo 360 horas 
declaradas EXPLICITAMENTE no certificado. 

1,0 
Limitado a 6 (seis) 
títulos 

  

Número máximo de pontos (limitado a 
apenas um título por categoria) – 
Eventuais pontos adicionais serão 
descartados.  

6,0 (seis) pontos 

 
CONFERIDO POR:  
 
_________________________ 
 
REVISADO POR:  
 
___________________________ 
 

TOTAL DE 
PONTOS:  
 
 
 
_________ 
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ANEXO IV – DESCRIÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 
 

 

1 -  DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 
1.1 O TAF – Teste de aptidão Física é um instrumento usado para medir e avaliar as condições físicas de 

um indivíduo, de modo que o mesmo obtenha uma condição legal para satisfazer os requisitos 
propostos. 

 
1.2 O TAF somente poderá ser aplicado ao candidato que goze das condições mínimas de saúde, 

necessárias a sua segurança, demonstrada por atestado médico emitido por especialista na área de: 
clínica geral ou cardiologia, de qualquer instituição de saúde, autorizando a prática de atividades 
esportivas conforme descritas neste anexo, com validade de até 30 dias antes da realização do TAF. 

 
1.3 Estarão impedidos de realizar o TAF, os candidatos que estiverem em convalescença, restrição médica 

ou em período de gravidez ou resguardo. 
 
1.4 Para a formulação da média Final no TAF, os pontos obtidos na tabela do TAF, deverá ser 

considerado dividendo do divisor definido 10, obtendo-se, então, a média final do TAF, ou seja: 
 

Total de pontos = média no exercício 
                                                                            10 
 
1.5 Igualmente, será considerado habilitado nesta fase o candidato que após a conclusão do Teste de 

Aptidão Física, obtiver no mínimo 200 (duzentos) pontos na somatória geral de todos os exercícios bem 
como a nota mínima de 20 (vinte) pontos ou mais na média Final dos exercícios, nos termos da Tabela 
de teste de aptidão física contida no Anexo IV deste edital. 

 

2 -  DA EXECUÇÃO DO TAF 
 
2.1 O TAF deverá ser aplicado em sua composição por testes de condicionamento físico geral e deve ser 

realizado na ordem abaixo descrita: 
 

a)  Flexão e extensão de cotovelos na barra fixa, obrigatórios para homens e Flexão e extensão de 
cotovelos com apoio de frente sobre o solo, para Mulheres com os joelhos fixos no chão 

b)  Resistência abdominal – realizada em decúbito dorsal para ambos os sexos (estilo remador). 
c)  Resistência Aeróbica – verificada pela aplicação de corrida durante 12 minutos, para ambos os 

sexos 
d)  Teste de velocidade – aplicado através de corrida de 50 metros para ambos os sexos. 
 

2.2 O uniforme obrigatório para execução do TAF será o de Educação Física, composto de short, camiseta, 
agasalho, meia e tênis. 

 

 
3.   TESTE DE VELOCIDADE - CORRIDA DE 50 METROS  
 
3.1 O teste será realizado em terreno plano, onde deverá haver a demarcação das linhas de largada e de 

chegada, compreendendo a distância de 50 (cinquenta) metros entre elas. 
3.2 O candidato deverá preparar-se para o início da prova se posicionando atrás da linha de largada, 

adotando um afastamento antero-posterior das pernas, com o pé da frente o mais próximo possível da 
referida linha, conforme ilustração A-1. 
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A - 1 
3.3 O teste será iniciado ao toque do apito inicial juntamente com o acionamento do cronômetro que será 

travado quando o (a) candidato (a) cruzar a linha de chegada. Ao sinal do apito o candidato (a) parte em 
máxima velocidade, objetivando cruzar a linha de chegada no menor tempo possível, que será anotado 
pelo seu cronometrista, com precisão em centésimos de segundo, que estará sobre a linha de chegada.  

3.4 A corrida de 50 metros será realizada em 2 (duas) baterias distintas e sequencialmente, sendo que para 
a formulação da nota final do exercício será computado a média de ambas bateria. 

3.5 O candidato que realizar apenas uma das duas baterias estará automaticamente eliminado da presente 
Avaliação. 

 
4.  RESISTÊNCIA AERÓBICA - CORRIDA DE 12 MINUTOS 
 
4.1 O candidato deve percorrer em uma pista de atletismo ou em uma área demarcada, a maior distância 

possível em 12 (doze) minutos;  
4.2 O número de avaliados em cada teste deverá estar entre 6 e 18 examinados de cada vez;  
4.3 O candidato deverá preparar-se para o início da prova se posicionando atrás da linha de largada, 

adotando um afastamento antero-posterior das pernas, com o pé da frente o mais próximo possível da 
referida linha, conforme imagem A-2. 

A – 2 
 

4.4 O início da prova se fará sob a voz de comando do examinador e quando faltarem 02 (dois) minutos 
será dado o apito de aviso de proximidade do encerramento dos 12 (doze) minutos; 

4.5 Decorrido o tempo previsto, ao toque do apito final todos os candidatos deverão permanecer na pista no 
local onde estavam ao ouvir o som do apito, sendo permitido o caminhar na lateral, onde aguardarão a 
anotação do percurso. 

 
5. FLEXÃO E EXTENSÃO DE COTOVELOS NA BARRA FIXA - FLEXÃO DE BARRA - (MASCULINO 
TODOS COM IDADE ATÉ 35 ANOS) 
 
5.1 Com o objetivo de medir a força de membros superiores e cintura escapular, o exercício será feito 

numa barra de metal ou de madeira, com aproximadamente 3 centímetros de diâmetro, e suspensa 
suficientemente para permitir que o candidato obtenha a extensão total dos membros superiores e 
inferiores. 

5.2 Deve ser usada empunhadura dorsal (dorso das mãos voltadas para a face do candidato). 
5.3 Após assumir a posição em suspensão, ao sinal do avaliador, o candidato deverá elevar seu corpo, 

utilizando a força dos membros superiores, até o seu queixo ultrapassar a altura da barra e retornar a 
posição, em total suspensão estendida.  
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5.4 O avaliado retorna à posição inicial, completando dessa forma 01 (um) movimento completo; 
5.5 O objetivo é repetir os movimentos o máximo de vezes possíveis, em 60 segundos, sem interrupção 
do  movimento uma vez iniciada a contagem; conforme figura A-3. 
 

 A-3 
 

5.6 As execuções incorretas ou movimentos incompletos não serão computados, conforme avaliação 
restrita ao examinador. 

 
 
6 FLEXÃO E EXTENSÃO DE COTOVELOS COM APOIO DE FRENTE SOBRE O SOLO - FLEXÃO DE 

BRAÇOS -  
 
6.1  FEMININO – TODAS AS IDADES 
 
6.1.1 Apoiar as mãos e joelhos no solo, braços totalmente estendidos e indicadores paralelos voltados 

para frente, conforme figura A -4. 
 

 A - 4 
 

6.1.2 Após tomar essa posição, a candidata tentará flexionar os braços (cotovelos) e estendê-los, devendo 
ser observado o ritmo durante as repetições dos exercícios, retornando à posição inicial e 
sucessivamente; 

6.1.3 Se durante a execução da prova a candidata, encostar o quadril ou peito no solo ou parar por 
qualquer outro motivo a contagem das repetições encerrar-se-á; 

6.1.4 O objetivo do teste é a execução do maior número de repetições corretas em 60 (sessenta) 
segundos, sem interrupção para descanso uma vez iniciada a contagem; 

6.1.5 As execuções incorretas ou movimentos incompletos não serão computados, conforme avaliação 
restrita ao examinador. 

 
7. RESISTÊNCIA ABDOMINAL - ABDOMINAL  
 
7.1 O avaliado coloca-se em decúbito dorsal com o corpo completamente estendido, tendo os braços no 

prolongamento do corpo.  
7.2 O avaliado, por contração da musculatura abdominal, curva-se até a posição sentada, flexionando 

simultaneamente os joelhos, pelo menos  até o nível em que ocorra a passagem dos membros 
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superiores estendidos e paralelos aos joelhos, tomando-se por base os cotovelos, os quais devem 
ultrapassar a linha formada pelos joelhos; retornando o avaliado à posição inicial (decúbito dorsal) até 
que toque o solo com as mãos. A partir dessa posição, iniciará novo movimento; conforme ilustração A-
5. 

 
 
 
 
 

 A - 5  
 
 
7.3 A prova será iniciada, individualmente, com a ordem do examinador; 
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8 - TABELAS DE AVALIAÇÃO 

 
8.1 - FLEXÃO E EXTENSÃO DE COTOVELOS  
 
a) NA BARRA FIXA - MASCULINO 
 

BARRAS IDADE 

1         

1         

1         

1       31 A 35 

1     26 A 30 10 PTS 

1   21 A 25 10 PTS 20 PTS 

1 ATÉ 20 10 PTS 20 PTS 30 PTS 

2 10 PTS 20 PTS 30 PTS 40 PTS 

3 20 PTS 30 PTS 40 PTS 50 PTS 

4 30 PTS 40 PTS 50 PTS 60 PTS 

5 40 PTS 50 PTS 60 PTS 70 PTS 

6 50 PTS 60 PTS 70 PTS 80 PTS 

7 60 PTS 70 PTS 80 PTS 90 PTS 

8 70 PTS 80 PTS 90 PTS 100 PTS 

9 80 PTS 90 PTS 100 PTS   

10 90 PTS 100 PTS     

11 100 PTS       

 
 
b) APOIO DE FRENTE SOBRE O SOLO – FEMININO 
 

 APOIO DE FRENTE IDADE   

8         

10       31 A 35 

12     26 A 30 10 PTS 

14   21 A 25 10 PTS 20 PTS 

16 ATÉ 20 10 PTS 20 PTS 30 PTS 

18 10 PTS 20 PTS 30 PTS 40 PTS 

20 20 PTS 30 PTS 40 PTS 50 PTS 

22 30 PTS 40 PTS 50 PTS 60 PTS 

24 40 PTS 50 PTS 60 PTS 70 PTS 

26 50 PTS 60 PTS 70 PTS 80 PTS 

28 60 PTS 70 PTS 80 PTS 90 PTS 

30 70 PTS 80 PTS 90 PTS 100 PTS 

32 80 PTS 90 PTS 100 PTS   

34 90 PTS 100 PTS     

36 100 PTS       
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8.2 - RESISTÊNCIA ABDOMINAL - ESTILO REMADOR 
 

a) MASCULINO 
 

ABDOMINAL IDADE 

 
        

14         

16         

18         

20       31 A 35 

22     26 A 30 10 PTS 

24   21 A 25 10 PTS 20 PTS 

26 ATÉ 20 10 PTS 20 PTS 30 PTS 

28 10 PTS 20 PTS 30 PTS 40 PTS 

30 20 PTS 30 PTS 40 PTS 50 PTS 

32 30 PTS 40 PTS 50 PTS 60 PTS 

34 40 PTS 50 PTS 60 PTS 70 PTS 

36 50 PTS 60 PTS 70 PTS 80 PTS 

38 60 PTS 70 PTS 80 PTS 90 PTS 

40 70 PTS 80 PTS 90 PTS 100 PTS 

42 80 PTS 90 PTS 100 PTS   

44 90 PTS 100 PTS     

46 100 PTS       

 
 
 
b) FEMININO 

 
 ABDOMINAL  IDADE  

10         

12       31 A 35 

14     26 A 30 10 PTS 

16   21 A 25 10 PTS 20 PTS 

18 ATÉ 20 10 PTS 20 PTS 30 PTS 

20 10 PTS 20 PTS 30 PTS 40 PTS 

22 20 PTS 30 PTS 40 PTS 50 PTS 

24 30 PTS 40 PTS 50 PTS 60 PTS 

26 40 PTS 50 PTS 60 PTS 70 PTS 

28 50 PTS 60 PTS 70 PTS 80 PTS 

30 60 PTS 70 PTS 80 PTS 90 PTS 

32 70 PTS 80 PTS 90 PTS 100 PTS 

34 80 PTS 90 PTS 100 PTS   

36 90 PTS 100 PTS     

38 100 PTS       
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8.3 - TESTE DE VELOCIDADE – CORRIDA DE 50 METROS 
 
a) MASCULINO 
 

 TEMPO IDADE 

10"25         

10"00         

9"75         

9"50       31 A 35 

9"25     26 A 30 10 PTS 

9"00   21 A 25 10 PTS 20 PTS 

8"75 ATÉ 20 10 PTS 20 PTS 30 PTS 

8"50 10 PTS 20 PTS 30 PTS 40 PTS 

8"25 20 PTS 30 PTS 40 PTS 50 PTS 

8"00 30 PTS 40 PTS 50 PTS 60 PTS 

7"75 40 PTS 50 PTS 60 PTS 70 PTS 

7"50 50 PTS 60 PTS 70 PTS 80 PTS 

7"25 60 PTS 70 PTS 80 PTS 90 PTS 

7"00 70 PTS 80 PTS 90 PTS 100 PTS 

6"75 80 PTS 90 PTS 100 PTS   

6"50 90 PTS 100 PTS     

6"25 100 PTS       

 
 
 
b) FEMININO 
 

 TEMPO IDADE  

11"00         

10"75       31 A 35 

10"50     26 A 30 10 PTS 

10"25   21 A 25 10 PTS 20 PTS 

10"00 ATÉ 20 10 PTS 20 PTS 30 PTS 

9"75 10 PTS 20 PTS 30 PTS 40 PTS 

9"50 20 PTS 30 PTS 40 PTS 50 PTS 

9"25 30 PTS 40 PTS 50 PTS 60 PTS 

9"00 40 PTS 50 PTS 60 PTS 70 PTS 

8"75 50 PTS 60 PTS 70 PTS 80 PTS 

8"50 60 PTS 70 PTS 80 PTS 90 PTS 

8"25 70 PTS 80 PTS 90 PTS 100 PTS 

8"00 80 PTS 90 PTS 100 PTS   

7"75 90 PTS 100 PTS     

7"50 100 PTS       
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8.4 - TESTE DE RESISTÊNCIA AERÓBICA – CORRIDA DE 12 MINUTOS 
 
a) MASCULINO 
 

 METROS IDADE 

1400         

1500         

1600         

1700       31 A 35 

1800     26 A 30 10 PTS 

1900   21 A 25 10 PTS 20 PTS 

2000 ATÉ 20 10 PTS 20 PTS 30 PTS 

2100 10 PTS 20 PTS 30 PTS 40 PTS 

2200 20 PTS 30 PTS 40 PTS 50 PTS 

2300 30 PTS 40 PTS 50 PTS 60 PTS 

2400 40 PTS 50 PTS 60 PTS 70 PTS 

2500 50 PTS 60 PTS 70 PTS 80 PTS 

2600 60 PTS 70 PTS 80 PTS 90 PTS 

2700 70 PTS 80 PTS 90 PTS 100 PTS 

2800 80 PTS 90 PTS 100 PTS   

2900 90 PTS 100 PTS     

3000 100 PTS       

 
 
b) FEMININO 
 
 

METROS IDADE 

1200         

1300       31 A 35 

1400     26 A 30 10 PTS 

1500   21 A 25 10 PTS 20 PTS 

1600 ATÉ 20 10 PTS 20 PTS 30 PTS 

1700 10 PTS 20 PTS 30 PTS 40 PTS 

1800 20 PTS 30 PTS 40 PTS 50 PTS 

1900 30 PTS 40 PTS 50 PTS 60 PTS 

2000 40 PTS 50 PTS 60 PTS 70 PTS 

2100 50 PTS 60 PTS 70 PTS 80 PTS 

2200 60 PTS 70 PTS 80 PTS 90 PTS 

2300 70 PTS 80 PTS 90 PTS 100 PTS 

2400 80 PTS 90 PTS 100 PTS   

2500 90 PTS 100 PTS     

2600 100 PTS       

 
  




